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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N. 019/2020/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO a exoneração da senhora IVONETE SALETE JACQUES, 

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

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

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

10/02/2020; CONSIDERANDO que o 1º Suplente - Cézar Donizetti Luquine, 

Matrícula 13729 – informou que não poderá exercer a função, solicitando 

inclusive a exoneração da função; CONSIDERANDO que a 2ª Suplente – 

Rosângela Dias Soares Ananias, Matrícula 14246 – informou que poderá 

exercer a função;

 RESOLVE:

 ARTIGO 1º. TORNAR SEM EFEITO a Portaria n. 012/2020-CADMAL, que 

nomeou o senhor CÉZAR DONIZETTI LUQUINE – Matrícula 13729 para 

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

 ARTIGO 2º. DECLARAR a vacância do cargo de Juiz de Paz do Município 

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

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

ARTIGO 3º. NOMEAR a senhora ROSANGELA DIAS SOARES ANANIAS – 

Matrícula 14246 para exercer o cargo de Juíza de Paz “ad hoc” do 

Município de Carlinda/MT, termo da comarca de Alta Floresta / MT, em 

caráter de substituição e de forma precária, até ocorrer a eleição 

municipal e diplomação do eleito, nos termos da Lei Complementar n. 

617/2019.

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

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 12 de Março de 2020.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ZAPELINI (AUTOR(A))

IVETE DE MOURA ZAPILINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR GONCALVES (REU)

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (REU)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (REU)

JOSE LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA (REU)

MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000704-31.2019.8.11.0007. AUTOR(A): HELIO 

ZAPELINI, IVETE DE MOURA ZAPILINE RÉU: JOSE LUIS TEIXEIRA DE 

ALMEIDA, MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA, JAIME VERISSIMO 

DE CAMPOS, LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, VALDECIR GONCALVES 

Vistos. Ante a manifestação da parte autora de Id. 21816732 REDESIGNO 

a audiência de conciliação para a data de 16 de setembro de 2019, às 

15h40min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. No mais, cumpra-se 

a decisão inicial, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133213 Nr: 6866-98.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares Pereira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT

 Portanto, para adequar o prosseguimento dos autos, FIXO que os juros 

moratórios incidirão a partir da data da juntada do AR de citação do 

requerido/executado. INTIMEM-SE para se manifestar sobre a presente 

decisão. Na mesma oportunidade, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pronunciarem-se acerca da remessa dos autos à 

Contadoria Judicial ou a nomeação de perito contábil. Transcorrido o 

prazo, CERTIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132171 Nr: 6317-88.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, encartada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125708 Nr: 2807-67.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acacio Rodrigues dos Santos, Acácio 

Rodrigues dos Santos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - OAB:15345, 

LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/O, Michelle Barbosa 

Faria Jorge - OAB:18.873/E, Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT, Seonir Antônio Jorge - OAB:23.002

 Vistos.

 DEFIRO o pedido para buscar eventuais automóveis pertencentes à parte 

executada, assim, REALIZO CONSULTA, via Sistema RENAJUD, com o 

escopo de verificar e restringir eventuais veículos registrados em nome de 

ACACIO RODRIGUES DOS SANTOS (CNPJ: 36.968.691/0001-69) e 

ACACIO RODRIGUES DOS SANTOS (CPF: 409.0018.742-72), conforme 

extrato anexo.

Sendo frutífera a pesquisa, INTIME-SE a parte executada, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, querendo, ofereça embargos à execução, nos 

termos do art. 16, inciso III, da Lei 6.830/80.

Não sendo encontrados bens, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê andamento efetivo 

ao feito, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório dos 

autos.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91606 Nr: 401-15.2011.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Furini, Vera Lucia Lino Furini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Martins Gomes, Luiz Antonio de 

Oliveira, Maria dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT, Natanael Antonio de Oliveira - OAB:OAB/DF 9.800, 

Wolmer Antonio de Oliveira - OAB:OAB/GO 20.046

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte autora para manifestação acerca do término do prazo de 

suspensão, em 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 4692-58.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C Queiroz Spindola-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SUZIELY TAVARES 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 4692-58.2011.811.0007, 

Protocolo 96274, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117738 Nr: 5741-32.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Pilger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clotildes Fagundes Duarte - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Rio 

Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros em face de 

Reginaldo Pilger, todos devidamente qualificados.

À fl. 110 a parte exequente requereu a desistência da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

 Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte executada, razão 

pela qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta 

última. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.

Custas pela parte requerente (art. 90 do CPC/15) e sem condenação em 

honorários advocatícios.

Deixo de proceder à baixa de restrições sobre o veículo ou negativação 

do nome do requerido dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que 

inexiste qualquer ordem judicial deste Juízo neste sentido.

Certidão de trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Cumpra-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003841-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DE SANTANA TELES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003841-55.2018.8.11.0007. AUTOR(A): DORALICE 

DE SANTANA TELES SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1) PROVIDENCIE a Secretaria da Vara a conversão da 

classe processual para “Cumprimento de Sentença”, consoante às 

normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE o executado para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 CPC/2015. 3) Impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE acerca 

da tempestividade e façam os autos CONCLUSOS. 4) Se decorrer o prazo 

legal sem apresentação de impugnação, CERTIFIQUE-SE, para os efeitos 

da compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em 30 (trinta) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados. 5) Havendo resposta de 

pretensão de compensação pela entidade devedora, na forma do item 

anterior, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

venham-me CONCLUSOS para decisão a respeito. 6) Caso decorra o 

prazo de que trata o item “4” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do 

CPC/2015) devendo ser expedido o Precatório/RPV, observado-se o 

disposto no art. 100 da CF/88. 7) OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que 

estes deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda que 

exista litisconsórcio; que ao advogado será atribuída a qualidade de 

beneficiário do precatório/RPV quando se tratar de honorários 

sucumbenciais, observando ainda o disposto na Resolução nº 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal. 8) Comprovado o pagamento do 

precatório/RPV e, havendo a concordância da parte exequente, 

independente de novo despacho, EXPEÇA-SE o competente alvará para a 

liberação dos valores, em conta a ser indicada pela parte exequente. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002811-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

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

 

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

parte requerida para ciência acerca do Documento de id. 30183896, 

informando a data designada para inquirição de testemunha no Juízo 

Deprecado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos Termos do Artigo 9.º da Lei 

Nº11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003159-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO XISTO GRIS OAB - MT14362/O (ADVOGADO(A))

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA REGINA DA COSTA (REU)

KRIGOR WESLEY SILVA (REU)

WELTON APARECIDO DA SILVA (REU)

 

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

da parte autora, acerca do documento de ID. 30183916, para 

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

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

Artigo 9.º da Lei Nº11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-64.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS LUIZ VELOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

querendo, apresente impugnação, no prazo de 15(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143950 Nr: 5162-16.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Benedito Ribeiro

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40619 Nr: 1126-77.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester de Oliveira Venturoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111628 Nr: 122-24.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magali Schreiber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002209-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CENTURIAO DEDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA BARRANKIEVICZ CHUPEL (REU)

TEODORO CHUPEL (REU)

JOSE MANUEL JUSTO MARCELINO (REU)

Outros Interessados:

Maria Leda Costa Neves (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Vanderlei Pianovsk (CONFINANTES)

Espólio de Sérgio Vicente (CONFINANTES)

Paulo Vicente Oliveira (CONFINANTES)

Vilma Vicente (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

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

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

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

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

meio lote), Araras, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE MANUEL JUSTO MARCELINO Endereço: RUA RIO 

NEGRO, 984, - ATÉ 148/149, JARDIM DOS MIGRANTES, JI-PARANÁ - RO - 

CEP: 76900-747 Nome: TEODORO CHUPEL Endereço: SERGIO GLEVINSKI, 

40, CENTRO, PAPANDUVA - SC - CEP: 89370-000 Nome: MARIA 

MADALENA BARRANKIEVICZ CHUPEL Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO JOSE MANUEL 

JUSTO MARCELINO, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: ELENIR CENTURIÃO DEDE propôs a presente AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face de: JOSÉ MANUEL JUSTO 

MARCELINO e TEODORO CHUPEL pelas questões de fato e de direito que 

passa a dispor: 1 - DOS FATOS.A Requerente Elenir Centurião Dede, 

residente e domiciliada no endereço citado no preâmbulo da presente, 

vem, a Ilustre presença deste douto Magistrado, questionar/requerer a 

propriedade do imóvel no qual se mantém, com sua família, desde o ano de 

2005, ou seja, há mais de 12 anos naquele imóvel, de forma ininterrupta, 
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donde detém a posse mansa e pacífica desde então, sem nenhum esbulho 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proprietária fosse, sem interrupções, esbulho ou reclamações por quem 

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

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

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

(cujos documentos seguem anexos). Hodiernamente, cumpridas as 

condições da prescrição aquisitiva, tentouse por diversas vezes ver o 

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

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

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

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

comprovado pelos documentos anexos, especialmente as faturas de 

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

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

modalidade usucapião extraordinária e, ainda, ante a ausência de 

documentos que autorizem a transferência da propriedade, outra saída 

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

propriedade mediante a prescrição aquisitiva. Para tanto, apresenta nesta 

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

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

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

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

sentimento de Justiça que sempre emana das decisões de Vossa 

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

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

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

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

anos. DECISÃO: Vistos etc. Defiro a citação por edital de JOSE MANUEL 

JUSTO MARCELINO requestada sob ID 29597328. Na sequência, nomeio 

como curador especial do citando a Defensoria Pública existente nesta 

Comarca, a qual deverá ser intimada de sua nomeação. Ressalto que a 

Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial de JOSE MANUEL 

JUSTO MARCELINO e PAULO VICENTE OLIVEIRA (ID 28483244). Após, 

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

dias. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

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

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

da Lei. Eu, ANNE MARIELE DE CASSIA MONTEIRO, digitei. Alta Floresta-MT, 

12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000601-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNA CRUZ AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIANA FERREIRA DA MATTA (REQUERIDO)

 

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

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

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

30160638, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005524-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MOCKEWITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 30157943; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001221-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre os documentos de Id 29914821, 

apresentados pela Parte Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, ao teor 

do Art. 437, §1º do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005016-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARCONDES BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 30186680; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do Art. 350 do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005518-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELICIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 30187263; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do Art. 350 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001622-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDZON LUIZ LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIA AMBROSIO OAB - 496.361.891-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

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

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001622-35.2019.8.11.0007 Vistos. 1.Defiro a 

habilitação do HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP, no 

presente feito. 2.Defiro o pedido do Parquet, portanto, EXPEÇA-SE ofício 

ao Hospital e Maternidade Santa Rita, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, aporte aos autos o prontuário médico, fatura detalhada e notas 

fiscais referentes aos serviços de saúde executados no paciente EDSON 

LUIZ LACERDA, até o falecimento. 3.Ainda, em igual prazo, apresente 

planilha com a revisão de preços dos serviços fornecidos à parte autora, 

observando a tabela do SUS e o pactuado com o Estado de Mato Grosso, 

quanto à fixação de tabela de preços para os procedimentos realizados 

no referido estabelecimento hospitalar. 4.Com o aporte do determinado, 

INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, a parte autora e o Ministério Público 

para manifestação, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, após, 

conclusos para as deliberações necessárias. Alta Floresta, MT, 11 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003704-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Nercy Francisca dos Santos (AUTOR(A))

NELSON CAETANO BOMFIM FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

USUCAPIÃO Prazo do Edital: 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 

1003704-39.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 11.820,73 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

NELSON CAETANO BOMFIM FILHO Endereço: Rua das Rosas, 112, 

Centro, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 Nome: Nercy Francisca dos 

Santos Endereço: Rua das Rosas, 112, Centro, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores serem legítimos 

possuidores do imóvel usucapiendo, e requerem a declaração de domínio 

sobre o imóvel, com a devida modificação no Cartório de Registro de 

Imóveis. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote nº 04, Quadra R4, 

situado no Loteamento Embrião Urbano Carlinda, com área de 500,00m² 

(quinhentos metros quadrados), objeto da matrícula no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 1.403, Livro 

2-G. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

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

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

EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2019. 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003332-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. H. (REQUERENTE)

N. S. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SOARES DA SILVA OAB - 616.853.131-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. H. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003332-27.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Cumprimento de Sentença proposta por NATIELI SOARES 
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HERCULANO e NÁTALLY SOARES HERCULANO, representadas por sua 

genitora ANGELA MARIA SOARES DA SILVA em face NATANOEL 

HERCULANO Entre um ato e outro fora realizada audiência de conciliação, 

a qual restou exitosa, conforme Id. 24859473. Colhido parecer ministerial 

(Id. 27201674). Após, os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. HOMOLOGO para que produza seus efeitos 

legais o acordo entabulado entre as partes sob Id. 24859473, vez que as 

partes se compuseram amigavelmente, visando por fim ao litígio. Destarte, 

SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o integral 

cumprimento do débito (30/09/2020). AGUARDE-SE o prazo solicitado 

pelas partes. Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias 

úteis, informar se a parte executada cumpriu o acordo. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Às providências. Alta Floresta, MT, 3 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIRGINIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

Advogados, para retificar a data da perícia médica designada, a 

realizar-se em 26/08/2020, às 10h, na sala de fisioterapia do Fórum de 

Alta Floresta.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000588-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAMOS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

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

patrono, para cientificá-lo acerca da expedição da certidão pleiteada - ID 

30232754; bem como para, no prazo de 05 dias, dar cumprimento à 

decisão ID 29446688, ou seja, manifestar-se acerca da persistência da 

penhora recaída sobre os veículos (MOTOCICLETA HONDA CG PLACA 

NJL0969 PLACA: NJL0969 RENAVAM: 00984305351 MARCA/MODELO: 

2811 -HONDA/CG 125 FAN (NACIONAL) ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 

2008/2008 COR: PRETA b. MOTOCICLETA HONDA CG PLACA JYG5064 

PLACA: JYG5064 RENAVAM: 00126679541 MARCA/MODELO: 2802 

-HONDA/CG 125 TODAY (NACIONAL) ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 

1991/199 1 COR: PRETA), sob pena de remessa dos autos ao arquivo, até 

a fluência do prazo prescricional.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000897-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TAUANE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA OAB - 701.235.091-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000897-80.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

informação de pagamento do débito sob o ID 30154084, considerando 

ainda, a manifestação do Defensor Público que atua em favor dos 

interesses da parte exequente, de que não se opõe ao pleito de expedição 

de alvará de soltura (ID 30208415), há de ser concedida a liberdade à 

parte executada. Assim, EXPEÇA-SE alvará de soltura de LEONARDO 

MARTINS DA SILVA, procedendo a Secretaria de Vara à baixa no 

mandado de prisão expedido junto ao BNMP do CNJ. Outrossim, INTIME-SE 

pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar seus dados bancários para fins de expedição de alvará do valor 

depositado nos autos, bem como, manifestar se pretende a extinção da 

ação, com a consequente renúncia ao crédito remanescente apontado por 

seu Defensor, qual seja, R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos). CIÊNCIA ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 12 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000863-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LODIVINA MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000863-37.2020.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CONSIGNE-SE ainda, a possibilidade de inversão do ônus da prova, 

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

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

saneamento do feito. Com efeito, apesar da parte autora manifestar o seu 

desinteresse na autocomposição, o art. 334, §4, I, do Novo Código de 

Processo Civil, destaca que, não será realizada a respectiva audiência de 

conciliação, se “ambas as partes manifestarem, expressamente seu 

desinteresse”. Outrossim, conforme dispõe o art. 334, §5º do Novo Código 

de Processo Civil o autor deverá indicar, na petição inicial, seu 

desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência contados da data de 

audiência. Nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 2020, às 

12:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC. CITE-SE e INTIME-SE o requerido no endereço 

indicado, para comparecimento à solenidade acompanhado de advogado 

ou defensor público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no 

mandado, que o prazo para contestar se dará nos termos do art. 335 e 

que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos 

como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, do CPC. 

CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada 

MULTA DE 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

§8º, do art. 334, do CPC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

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

Floresta, MT, 26 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57050 Nr: 1613-76.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (...) CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, a contar da resposta da instituição financeira, 

DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL 

EXCESSO DE PENHORA. Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, 

§3º, do Código de Processo Civil, ou, a comunicação de que trata o 

parágrafo supratranscrito, TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM 

URGÊNCIA para ulteriores deliberações. Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67933 Nr: 897-78.2010.811.0007

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 11 de 1073



DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlei Della Giustina - ME, Arlei Della Giustina

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, que será feita em 

gabinete, com o objetivo de obter as três últimas declarações de imposto 

de renda da parte executada (CNPJ: 00.800.239/0001-46 – CPF: 

703.240.429-49).

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 

sob segredo de justiça daí em diante, em virtude da juntada de dados 

sigilosos da parte executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema INFOJUD se for o caso, 

INTIME-SE à exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115630 Nr: 3930-37.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Calixto Marcos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.Considerando a recente mudança de entendimento desta 

magistrada, tendo em vista as inúmeras manifestações das partes 

exequentes em execuções diversas, apontando a impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual se pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, DEFIRO o pedido de 

fl. 69.Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar 

ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CPF: 654.221.806-82), até o 

valor indicado pelo exequente à fl. (R$ 3.392,20).Frutífera a diligência, nas 

24 (vinte e quatro) horas subsequentes, proceder-se-á à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva.Em seguida, INTIME-SE a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente 

no endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80). (...) Com 

efeito, restando infrutífera a existência de ativos financeiros registrados 

em nome do executado, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema 

INFOJUD, que será feita em gabinete, com o objetivo de obter as três 

últimas declarações de imposto de renda do executado.Sobrevindo 

declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar sob 

segredo de justiça daí em diante, em virtude da juntada de dados sigilosos 

do executado, devendo a Secretaria promover as devidas retificações 

aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.CUMPRA-SE.Intime-se. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124978 Nr: 2355-57.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP, 

Joaquim Rodrigues da Silva, Nilson Gomes da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, que será feita em 

gabinete, com o objetivo de obter as três últimas declarações de imposto 

de renda dos executados (CNPJ: 033.422.850/0001-37 – Joaquim 

Rodrigues da Silva CPF:397.368.221-68 e Nilson Gomes da Silva CPF: 

795.780.711-91).

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 

sob segredo de justiça daí em diante, em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema INFOJUD se for o caso, 

INTIME-SE à exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139720 Nr: 2795-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro José Antonio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 Vistos.

Considerando a justificativa da parte exequente de impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl.152/152-v e, por consequência, DEFIRO o pedido de fl.153/156.

Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar 

ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CPF: 097.785.869-34), até o 

valor indicado pelo exequente à fl.155-v (R$ 21.475,57).

Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, no endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade 

dos valores em conta.

CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da resposta da instituição financeira, DEVERÁ A 

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

Havendo impugnação na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, ou, a comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, 

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, pugnar o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122913 Nr: 1175-06.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raça Nobre Agropecuária Ltda.-ME, Mariana 

Amaral de Lima, Etevaldo Inácio de Lima

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, que será feita em 

gabinete, com o objetivo de obter as três últimas declarações de imposto 

de renda dos executados (CNPJ: 00.310.250/0001-28 – Estevaldo Inácio 

de Lima CPF: 282.568.599-20 e Mariana Amaral de Lima CPF: 

650.332.801-04).

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 
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sob segredo de justiça daí em diante, em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema INFOJUD se for o caso, 

INTIME-SE à exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35907 Nr: 1602-52.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Tratores Ltda, Antonio João Segatto, 

Sadao Kikuchi, Mônica Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar 

ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CPF: 771.400.101-10 e 

090.446.168-89), até o valor indicado pelo exequente à fl. (R$ 

31.435,14).Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas 

subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva.Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente no endereço de citação ou 

último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 (trinta) dias para a 

oposição dos embargos à execução fiscal, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

CONCLUSOS.CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da resposta da instituição 

financeira, DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO 

EVENTUAL EXCESSO DE PENHORA.Acaso haja impugnação, na forma do 

art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, ou, a comunicação de que trata 

o parágrafo supratranscrito, TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM 

URGÊNCIA para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 19761 Nr: 3457-71.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Segemat Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de SEGEMAT CONSTRUTORA LTDA.

Às fls. 183 a exequente requereu a extinção do feito, em virtude da 

prescrição intercorrente.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Exequente reconheceu a ocorrência 

da prescrição intercorrente, o processo será julgado com resolução de 

mérito.

 Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente 

execução fiscal e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.

Isento de custas e despesas processuais, sendo indevida a fixação de 

honorários sucumbenciais, eis que a parte executada não se manifestou 

no feito.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE OS AUTOS À EXEQUENTE 

PARA BAIXA ADMINISTRATIVA DO DÉBITO, e, após, ao ARQUIVO, com 

as baixas pertinentes, eis que a demanda não está sujeita à remessa 

necessária (inciso I, §3º, art. 496, NCPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124618 Nr: 2143-36.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AMARAL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/OAB-PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro a pesquisa de veículos em nome do executado (CPF: 

956.909.051-00), via RenaJud. Em caso positivo, determino, desde já, a 

restrição de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 186961 Nr: 6145-10.2019.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Luiz da Silva

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

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, apresentarem alegações finais, pelo prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 190498 Nr: 495-45.2020.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Marcatto Cirino, Juliana Marcatto Cirino, Cristiane 

Marcatto Cirino, Carlos Eduardo Marcatto Cirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se a ausência do instrumento de 

procuração.

Desta feita, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos o instrumento de 

procuração, a fim de regularizar sua representação processual, bem 

como, no mesmo prazo, carreie aos autos certidão de dependentes 

emitida pelo Órgão da Previdência Social.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100878 Nr: 2304-51.2012.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adelmo da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Considerando que houve a citação da parte executada, via edital, e ainda 

que fora carreado aos autos cópia da matrícula atualizada do imóvel, 

Expeça-se o competente mandado de penhora e avaliação do imóvel sob 

matrícula n. 4.752 do livro 2-W, lote nº CSE3-03, com área de 3.925,00, 

Setor Chácara, situado no Núcleo Urbano desta comarca de Alta Floresta, 

registrado no 1° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta - 

MT (conf. Certidão de fl. 105).

Ainda, deve o Sr. Oficial de Justiça proceder a averbação junto ao 

Cartório do RGI, a ser cumprido, independente do recolhimento dos 

emolumentos Cartorários, nos termos do artigo 39 da LEF.

Realizado o ato de penhora e avaliação, intime-se o executado e seu 

cônjuge, via edital, este com prazo de 20 dias, devendo constar no edital 

de intimação o prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos à 

execução fiscal.

Decorrido tal prazo, vistas à exequente para manifestação e voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60983 Nr: 4983-63.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. P. Rodrigues Confecções ME

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se a existência de controvérsia sub judice 

– Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em 

litígio com ente público ao qual vinculada – encontra-se afetada pelo 

julgamento do tema 1002 do STF.

 Destarte, quanto ao recurso interposto imperioso o SOBRESTAMENTO do 

feito, até o julgamento do presente tema.

Com o julgamento, proceda a Secretaria a respectiva juntada aos autos e 

voltem-me conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57244 Nr: 1837-14.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:PR/26866, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

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

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, para que proceda a liquidação da 

Requisição de Pequeno Valor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

sequestro de numerário suficiente para o cumprimento da requisição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119810 Nr: 7341-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Fernanda Ossuci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139880 Nr: 2882-72.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auri Barboza Joaquim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para a conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores para as contas 

indicadas à fl. 127.

 Consigno que deverão ser liberados para s advogada da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

30% (trinta por cento), de acordo com o petitório de fl. 127.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Intimem-se.

Expedidos e liberados os Alvarás Judiciais e certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 1656-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Elaine da Grella Kreuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para apresentar demonstrativo atualizado do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a análise do pedido contido à Fl. 

157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125573 Nr: 2719-29.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.L. Bonifacio Revestimentos Automotivos, 

Itamar de Lima Bonifacio

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. INDEFIRO a decretação de indisponibilidade de bens da devedora, tendo 

em vista que esta Magistrada não possui acesso a Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB).

 2. Neste diapasão, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento 

no feito, sob pena de suspensão dos autos nos termos do art. 921, III do 

CPC/15.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129320 Nr: 4772-80.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Inêz Henn - EPP

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a justificativa da parte exequente de impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl.54/54-v e, por consequência, DEFIRO o pedido de fl.56/57-v.

Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar 

ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CNPJ: 01.481.981/0001-07), 

até o valor indicado pelo exequente à fl. 57.

Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente no endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos 

valores em conta, ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 

30 (trinta) dias, observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções 

Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da resposta da instituição financeira, DEVERÁ A 

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, ou, a comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, 

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53261 Nr: 5030-71.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keilo Arino Faroh

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta –MT em desfavor de Keilo Arino Faroh.

Sob a fl.76 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve o 

pagamento das CDA`s que ensejaram a presente demanda, bem como o 

levantamento dos valores depositados nos autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Outrossim, PROCEDA a Secretaria de Vara com as medidas necessárias 

para a vinculação dos valores depositados nos autos para a conta judicial 

referente a este feito. Após, EXPEÇA-SE alvará em favor da procuradora 

da exequente, atentando-se aos dados bancários indicados sob a fl.76.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23778 Nr: 1846-49.2003.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Donizeti Pereira, Sebastião Aparecido 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

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

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

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

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência - COMUNIDADE BOA 

ESPERANÇA - PÉ REDONDO, no valor de R$ 138,58 (cento e trinta e oito 

reais e cinquenta e oito centavos) disponível no site 

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

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

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116648 Nr: 4843-19.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia de Carvalho Martins, Carina de Carvalho 

Martins, José Ferreira Martins, Pedro Henrique de Carvalho Martins, 

Mateus de Carvalho Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conserva de Estradas Ltda, Construtora 

Norberto Odebrecht S/A- UHE Teles Pires, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Neyssa Aparecida Filho Saccoman - OAB:18419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:117069 , Luciano Henriques de Castro - 

OAB:40.744/MG, Ruy Janoni Dourado - OAB:128.768-A

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Fls. 371/374, interpostos pela Requerida CNO S/A; II) 

intimar as Partes, ora Embargadas, para manifestação ao teor do Art. 

1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122782 Nr: 1086-80.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - ME, Marcelo Linos Dero, Célia Regina Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT

 Vistos.

Tendo em vista o julgamento do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa executada, determino a inclusão dos 
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sócios Antonio Ovídio Pereira e Keila Aparecida da Silva Pereira junto ao 

pólo passivo da presente lide executiva e a exclusão dos adquirentes 

Marcelo Linos Dero e Célia Regina Flores, eis que configuram-se como 

adquirentes de boa-fé, conforme exposto naquele incidente e nos 

Embargos sob o ID 183412.

Dessa forma, determino a intimação da empresa exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o prosseguimento do feito, 

indicando bens de propriedade dos devedores passíveis de penhora, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo, pelo prazo de doze meses, a 

partir do qual iniciará a fluência do prazo prescricional.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 3224-30.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alcalde, Verenice Cristina Davoli 

Alcalde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133/MT

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

OAB:18.450/MT, Augusto Cesar de Carvalho Barcelos - 

OAB:11652/MT, Bruno Henrique da Rocha - OAB:230904/SP, Carlos 

Roberto de Cunto Montenegro - OAB:11.903-A, Fábio Luíz de Mello 

Oliveira - OAB:MT 6.848, Fernando Biral de Freitas - OAB:176019/SP, 

José Wilzen Macota - OAB:MT/ 7481, Lucia Helena Netto Fatinanci - 

OAB:118.875, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Paola de Oliveira 

Trevisan - OAB:MT/ 7573, Quintiliano Teixeira de Oliveira - OAB:MT/ 

12233-A, Renata Luciana Moraes - OAB:SP/ 128301, VALCIR 

EVANDRO RIBEIRO FATINANCI - OAB:123642

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Fls. 1797/1798, interpostos pela Parte Autora; II) intimar a 

Parte Requerida, ora Embargada, para trazer suas Contrarrazões, ao teor 

do Art. 1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67601 Nr: 563-44.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Biazotto, Biazotto & Biazotto Ltda-ME

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado do 

Mato Grosso em desfavor de Edson Biazotto e Biazotto Ltda-Me.

Entre um ato e outro, procedeu-se a intimação pessoal da parte exequente 

para dar prosseguimento do feito conforme fl.95-v.

Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte autora, fl. 96.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que a parte exequente, após a 

intimação pessoal (fls.95-v), para dar prosseguimento do feito, 

manteve-se inerte até a presente data.

Pois bem. A ausência de impulso processual pela parte exequente, 

devidamente intimada, implica suspensão do processo, ex art.40 da LEF.

Decorrido tal prazo sem manifestação da exequente, se iniciará o prazo 

de prescrição intercorrente, nos termos do § 2º, 3º e 4º, do artigo 40 da 

LEF, devendo os autos permanecerem no arquivo, sem baixa na 

distribuição.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110718 Nr: 6308-97.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCeCL-E, JGC, CGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

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

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em nome dos 

executados (fls.126/127), via sistema BACENJUD, posto que fora 

realizada a referida pesquisa às fls. 103/105-v, a qual restou infrutífera.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para que pugne o que entender por 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 191775 Nr: 1054-02.2020.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Seiki Enokawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:18164/O-MT, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença pelo procedimento comum 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

João Seiki Enokawa.

 Nos termos do acórdão sob execução (fls. 28/33), indica o valor da 

indenização pecuniária do dano ambiental em R$ 678.000,00 (seiscentos e 

setenta e oito reais) e pugna pela fixação de obrigação de recuperação in 

natura da área degradada de 677,8720 hectares, conforme expresso no 

Auto de Infração n. 503697.

Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO.

Tendo em vista que o presente feito não trata meramente de cumprimento 

de sentença, mas sim de ação de liquidação de sentença, DEFIRO o seu 

processamento em autos apartados.

Outrossim, considerando-se os parâmetros já fixados no título sob 

liquidação, tem-se que esta se dará por arbitramento, nos termos do inciso 

I do artigo 509 do CPC.

ISTO POSTO, nos termos dos artigos 509, inciso II e 511 do CPC, determino 

a CITAÇÃO PESSOAL do requerido para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferte Contestação, sendo que, nos termos do artigo 510 do CPC, 

poderá apresentar o quantum que entender devido, instruindo o cálculo 

com parecer ou documento elucidativo. Ainda, no mesmo prazo, poderá 

comprovar que houve a recuperação da área degradada.

Cumprido o ato citatório e certificado o decurso do prazo de Contestação, 

intime-se a parte Autora, pessoalmente, para manifestação, pelo prazo de 

15 (quinze) dias e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134735 Nr: 177-04.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido Barbosa, Dulcinei Guilherme Barbosa

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

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

2) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito indisponível para 

o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência 

de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos 

termos da presente ação é de 15 (quinze) dias, e que, não contestada em 

tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC.
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4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 

246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 

dias, caso não tenham sido indicados e, por edital, com prazo de 30 dias, 

os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal.

5) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do 

CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os 

representantes da União, Estado e Município.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 177443 Nr: 1091-63.2019.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - ME, Antonio Ovidio Pereira, Marcelo Linos Dero, Célia Regina 

Flores, Keila Aparecida da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa executada. Em consequência, 

determino a inclusão dos sócios Antonio Ovídio Pereira e Keila Aparecida 

da Silva Pereira junto ao pólo passivo da lide executiva (ID 122782) e a 

exclusão dos adquirentes Marcelo Linos Dero e Célia Regina Flores, eis 

que adquirentes de boa-fé, conforme acima exposto.Ausente a 

condenação dos requeridos Antonio Ovídio Pereira e Keila Aparecida da 

Silva Pereira nesse feito.Certificada a preclusão, traslade-se cópia da 

presente decisão para os autos da ação de execução apenso (ID 122782) 

e ao arquivo, com as baixas pertinentes.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 183412 Nr: 4171-35.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Linos Dero, Célia Regina Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronta Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para 

declarar a validade da aquisição dos imóveis rurais sob matrícula n. 

24.966 e 24.967 junto ao Cartório do RGI desta Comarca pelos 

Embargantes. Condeno a Embargada a restituir aos Embargantes o valor 

das custas processuais e a condeno em honorários sucumbenciais no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no §2º, 

do art. 85, do NCPC.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da 

presente sentença para os autos da ação de execução apenso (ID 

122782) e Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 

177443) e, caso não seja apresentado pedido de cumprimento de 

sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134773 Nr: 202-17.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Amaro da Silva, Maria Ines Freitas da Silva

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

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

2) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito indisponível para 

o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência 

de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos 

termos da presente ação é de 15 (quinze) dias, e que, não contestada em 

tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC.

4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 

246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 

dias, caso não tenham sido indicados e, por edital, com prazo de 30 dias, 

os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal.

5) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do 

CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os 

representantes da União, Estado e Município.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8108 Nr: 36-78.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus César Mesquita - 

OAB:5036

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por José de Jesus 

Assunção em face Nilton Marques Machado.

Entre um ato e outro as partes peticionaram nos autos informando que 

compuseram amigavelmente um acordo às fls. 641/643, a ser pago o valor 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em duas parcelas, a primeira para no 

dia 16/03/2020, e a segunda, no dia 16/04/2020.

Às fls. 644/645, fora comprovado o pagamento da primeira parcela do 

acordo firmado entre as partes.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 HOMOLOGO para que produza seus efeitos legais o acordo entabulado 

entre as partes sob fls. 641/643, vez que as partes se compuseram 

amigavelmente, visando por fim ao litígio.

Destarte, SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o 

integral cumprimento do débito.

AGUARDE-SE o prazo solicitado pelas partes. Após, INTIME-SE a parte 

exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, informar se a parte executada 

cumpriu o acordo.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134732 Nr: 174-49.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ramos da Silva, Almerinda dos Santos Zanon da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Cotia

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

2) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito indisponível para 

o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência 
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de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos 

termos da presente ação é de 15 (quinze) dias, e que, não contestada em 

tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC.

4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 

246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 

dias, caso não tenham sido indicados e, por edital, com prazo de 30 dias, 

os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal.

5) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do 

CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os 

representantes da União, Estado e Município.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131006 Nr: 5694-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chalé Deposito e Comércio de Madeiras LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz angelo Pipolo - OAB:72814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a recente mudança de entendimento desta magistrada, 

tendo em vista as inúmeras manifestações das partes exequentes em 

execuções diversas, apontando a impossibilidade de indicação da conta 

bancária do executado sobre a qual se pretende o bloqueio de ativos 

financeiros via Sistema BACENJUD, DEFIRO o pedido de fl. 95/96.

Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar 

ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CPF: 026.300.031-16), até o 

valor indicado pelo exequente à fl. 96.

Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, no endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade 

dos valores em conta.

CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da resposta da instituição financeira, DEVERÁ A 

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

Havendo impugnação na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, ou, a comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, 

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, pugnar o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 187231 Nr: 6298-43.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thieta Salomão Machado de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jesus de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Campos Mesquita - 

OAB:19.640/MT, Marcus César Mesquita - OAB:5036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3536 - B, 

JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 3.528-B

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiros, proposta por Thieta Salomão 

Machado de Paula em face de José Jesus de Assunção.

Entre um ato e outro, a parte embargante peticionou nos autos (fl. 

319/320), pugnando pela homologação da desistência da ação, e 

consequente extinção, tendo em vista a perca do objeto em virtude de 

transação amigável no processo de execução que originou os presentes 

autos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

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

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

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

Custas Remanescentes a cargo da parte autora. Isento de honorários 

advocatícios.

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

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ROSA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001245-30.2020.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Diante do recebimento do Ofício Circular  nº 

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

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Código de 

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

334, do CPC. CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do 

artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. 

POSTERGO a apreciação da tutela de urgência pleiteada para após o 

aporte das perícias técnicas necessárias ao caso, as quais serão 

designadas em momento oportuno. Se, eventualmente, com a contestação, 

a parte requerida suscitar matéria preliminar, ou, se juntar documentos 

novos, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze 

(15) dias. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003760-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARISA MEYER FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RODRIGUES DE ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003760-09.2018.8.11.0007 Vistos. Antes de 

apreciar o pedido sob o ID 30187065, EXPEÇA-SE mandado de citação no 

endereço da Carta de Citação (ID 29169126), endereço este, informado 

pelo executado (ID 22883980), bem como, para cumprimento no endereço 

constante no extrato sob o ID 20319752, cuja numeração da residência 

diverge daquela indicada pelo executado. Infrutífera a diligência, voltem-me 

os autos conclusos para apreciação do pedido sob o ID 30187065. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 12 de março 

de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005656-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005656-53.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

que visa à concessão do benefício de Pensão por Morte, ajuizada 

porCÍCERA SOARES DOS SANTOS em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, em razão do falecimento de sua mãe, Sra. 

DAGRAÇA SOARES DOS SANTOS, brasileira, viúva, aposentada (CPF 

112.310.171-04), da qual dependia economicamente quando do óbito 

desta, ocorrido em 02 de junho de 2019. Com a inicial vieram alguns 

documentos. A inicial foi recebida. A parte requerida apresentou 

contestação. A parte autora devidamente intimada para apresentar 

impugnação. Após, os autos vieram à conclusão. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, consigno que é ônus da parte 

requerente (inciso I, art. 373, CPC) a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão, e o consequente recebimento, do 

benefício pretendido. Analisando detidamente os autos, verifico não ser o 

caso de julgamento antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a 

sanear o feito, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Pois bem. 

Considerando que no presente caso, a de cujus, quando por ocasião do 

óbito, era beneficiária de aposentadoria por idade e a parte autora ser 

portadora de deficiência e vivia sob as suas expensas, em razão de não 

conseguir e não poder trabalhar, NOMEIOcomo perito judicial, 

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

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

25.08.2020, às 16horas, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia), para 

o fim de verificar se a parte autora é totalmente incapaz para exercer 

atividade laboral. Ademais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 01 de setembro de 2020, às 13horas, a ser realizada na sala de 

audiência da 3ª Vara desta Comarca, ficando a parte Autora e suas 

testemunhas intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO para comparecer 

ao ato, independentemente da apresentação de rol prévio, sendo que fixo 

como ponto controvertido: a) prova da qualidade de dependente da parte 

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

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

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

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

Ante a média complexidade da causa e o tempo necessário para 

realização do exame, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 

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

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

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

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

Intime-se a parte autora para comparecer à perícia e à audiência 

designada nos autos. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003704-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Nercy Francisca dos Santos (AUTOR(A))

NELSON CAETANO BOMFIM FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003704-39.2019.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, inobstante a ausência de oposição da requerida 

quanto ao pedido inicial da parte autora, verifico não ser o caso de 

julgamento antecipado da lide, vez que, em casos que tais, enseja a 

instrução do feito para o fim de fazer prevalecer a verdade real, qual seja, 

o efetivo exercício da posse pelo prazo prescricional aquisitivo, mediante 

posse pacífica e ininterrupta, com animus domini. Assim, passo, desde 

logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. No 

ponto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

12.05.2020, às 14H00MIN, para o fim de comprovação do exercício da 

posse pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel que o 

usucapiente pretende adquirir, bem como, do decurso do prazo legal da 

posse exercida pela parte requerente. Ocasião esta, em que será ouvida 

a parte autora e suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, 

§ 4º, do CPC). CONSIGNO a dispensa de depoimento pessoal da parte 

demandada, frente à ausência de oposição quanto ao pedido inicial. Ainda, 

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita pleiteado pela demandada. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004144-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004144-69.2018.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, inobstante a ausência de oposição da requerida 

quanto ao pedido inicial da parte autora, verifico não ser o caso de 

julgamento antecipado da lide, vez que, em casos que tais, enseja a 

instrução do feito para o fim de fazer prevalecer a verdade real, qual seja, 

o efetivo exercício da posse pelo prazo prescricional aquisitivo, mediante 

posse pacífica e ininterrupta, com animus domini. Assim, passo, desde 

logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. No 

ponto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

12.05.2020, às 13:30 horas, para o fim de comprovação do exercício da 

posse pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel que o 

usucapiente pretende adquirir, bem como, do decurso do prazo legal da 

posse exercida pela parte requerente. Ocasião esta, em que será ouvida 

a parte autora e suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, 

§ 4º, do CPC). CONSIGNO a dispensa de depoimento pessoal da parte 

demandada, frente à ausência de oposição quanto ao pedido inicial. Ainda, 

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita pleiteado pela demandada. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001715-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO VARGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001715-95.2019.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, inobstante a ausência de oposição da requerida 

quanto ao pedido inicial da parte autora, verifico não ser o caso de 

julgamento antecipado da lide, vez que, em casos que tais, enseja a 

instrução do feito para o fim de fazer prevalecer a verdade real, qual seja, 

o efetivo exercício da posse pelo prazo prescricional aquisitivo, mediante 
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posse pacífica e ininterrupta, com animus domini. Assim, passo, desde 

logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. No 

ponto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

12.05.2020, às 14H30MIN, para o fim de comprovação do exercício da 

posse pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel que o 

usucapiente pretende adquirir, bem como, do decurso do prazo legal da 

posse exercida pela parte requerente. Ocasião esta, em que será ouvida 

a parte autora e suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, 

§ 4º, do CPC). CONSIGNO a dispensa de depoimento pessoal da parte 

demandada, frente à ausência de oposição quanto ao pedido inicial. Ainda, 

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita pleiteado pela demandada. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005616-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FELIX DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005616-71.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por Pedro Félix de Lima, em 

face do Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS. Com a inicial, vieram 

documentos coligidos ao pje. Recebida a inicial fora deferido o benefício 

da justiça gratuita, bem como indeferiu a tutela de urgência. No mesmo ato 

fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

março de 2020, às 14h30 min. Citado o requerido, este apresentou 

proposta de acordo cf. Id. 29867309. Intimado o requerente, este 

concordou com o acordo (Id. 30175976). Os autos vieram-me concluso. É 

O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre as partes sob id. 29867309, para que produza seus efeitos jurídicos 

e legais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil (Lei 13.105/15). DETERMINO o cancelamento da 

audiência designada para o dia 17 de março de 2020, às 14h30 min, tendo 

em vista que as partes pactuaram acordo. Isento de custas. Fixo 

honorários sucumbenciais em favor do causídico do Autor, 10 % do valor 

das parcelas em atraso, no valor pactuado. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, expeça-se ofício para que o requerido promova a 

implantação da APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, bem como 

providencie o inicio do pagamento nos termos do acordo. Após 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003033-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MARQUES RODRIGUES (INVENTARIADO)

CLOVIS RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003033-50.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por AROLDO RODRIGUES em face de 

CLOVIS RODRIGUES, e BENEDITA MARQUES RODRIGUES. Entre um ato e 

outro, a parte autora peticionou nos autos (Id. 27379485), pugnando pela 

homologação da desistência da ação, e consequente extinção. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Isento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSA SENHORA APARECIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

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

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

autos requerendo o que de direito. Bárbara Nilson Estagiária - 41720

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LINDOLFO SANDMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GOMES RIBEIRO OAB - MT25995/O-N (ADVOGADO(A))

ANDERSON PAULO ROSSI OAB - MT26661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003234-08.2019.8.11.0007. REQUERENTE: CLAUDIO LINDOLFO 

SANDMANN - ME REQUERIDO: OI S.A, OI S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Faço consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA propostas por CLAUDIO 

LINDOLFO SANDMANN ME em face de OI S/A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que recebeu da empresa reclama uma oferta para 

instalação de internet em sua residência, entretanto, quando da visita 

técnica dos prepostos da empresa, foi verificado a indisponibilidade dos 

serviços na região. Aduz que mesmo com o não fornecimento dos 

serviços de Internet em razão da indisponibilidade da região, a reclamada 

continuou efetuando as cobranças referentes a Internet, razão pela qual 

pugna pela procedência da ação a fim de obrigar a parte reclamada a 

abster-se de efetuar cobranças desses serviços, bem como devolução 

dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Em sede de contestação, a 

reclamada, em síntese, argumenta que não cometeu nenhum ato ilícito, 

aduzindo pela legitimidade das cobranças e exercício regular de direito, 

uma vez que os serviços foram contratados pela parte reclamante, bem 

como pela inexistência de dano moral, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos, a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 
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econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em cobranças de serviços não disponibilizados – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que o Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com as faturas de telefonia comprovando 

as cobranças indevidas referentes ao pacote de Internet não 

disponibilizado em sua região. De outra banda, verifico que a Reclamada 

não trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos da parte 

autora, quais sejam, documentos comprovando a utilização dos serviços 

pelo autor e disponibilidade da Internet na região, ônus que lhe incumbia, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do CPC. Assim, 

diante da análise minuciosa da documentação que acompanha os autos, 

tenho que o direito milita em parte a favor da parte reclamante. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, 

entendo que não merece guarida, pois inobstante os fatos trazidos à 

inicial, certo que são situações desagradáveis e que causam algum 

desconforto, não são suficientes a amparar qualquer pleito de cunho 

indenizatório, vez que não extrapolam os limites de mero dissabor 

cotidiano. Em situação semelhante, assim decidiu nossa Egrégia Turma 

Recursal: (GRIFO) “RECURSO CÍVEL INOMINADO - RECLAMATÓRIA CÍVEL 

- TELEFONIA - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FRAUDULENTA - 

COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - 

MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A mera cobrança indevida de valores do 

consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. 

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais 

na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (RI 

1904/2012, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013)” Daí porque 

se conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação 

por danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

propostos na inicial para o fim de DECLARAR a rescisão do contrato de 

telefonia e internet objeto dos autos, bem como de suas cobranças, sob 

pena de multa cominatória que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) para 

cada mensalidade de internet cobrada na fatura após a intimação desta 

decisão. De outro norte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização 

por danos morais, ante a inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado 

pela reclamada ou qualquer um de seus prepostos capazes de gerar a 

pretendida indenização. CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 

22054987. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

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

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO KIYOSHI KINFUKU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO LUIZ DAMBROS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Adgovado da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 28 DE 

ABRIL de 2020, às 17h00min. Daniela Meyer de Freitas Estagiária 40.901.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL SOUSA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001251-37.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MAXSUEL 

SOUSA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

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

CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS OAB - 985.705.011-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000491-88.2020.8.11.0007 REPRESENTANTE: MIRIAN DE 

OLIVEIRA SANTOS INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência, a retirada do nome da parte 

requerente do cadastro de títulos protestados, sob a alegação de que é 

indevida. Perscrutando os autos, verifico que a parte autora juntou no 

processo comprovante de negativação disponibilizado pelo banco de 

dados do sistema SCPC, porém a consulta realizada em gabinete foi ao 

banco de dados disponibilizado pela CDL, razão esta que causou 

inconsistência nas informações. Contudo, verifico ausente um dos 

requisitos que enseja a concessão da medida liminar pleiteada consistente 

no fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, razão porque 

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

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

algum para a parte reclamante, sobretudo porque o apontamento foi 

realizado em 2015, há quase de 05 (cinco) anos, ou seja, em data muito 

anterior ao ajuizamento da presente ação, constatação que, inicialmente, 

afasta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que tal 

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

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

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

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

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

o pleito de tutela provisória de urgência, segue o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

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

DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da 

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

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

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

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

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

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

nestes autos não se encontram presentes todos os requisitos elencados 

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

irreparável ou de difícil reparação, isso porque, observa-se que 
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transcorreram aproximadamente um ano e meio entre a exclusão do autor 

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

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

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

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

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

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

valores cobrados indevidamente pelo demandado poderão ser restituídos 

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

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

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

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

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

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

CPC de 2015 estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar 

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

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

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

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

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

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

provisória em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores. 

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

momento, ser modificada, caso sejam trazidos novos elementos aos 

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

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

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

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

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

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002522-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANY BUENO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza Paro

 Cod. Proc.: 187819 Nr: 6583-36.2019.811.0007

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagoberto Guerra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITAO DE FREITAS 

- OAB:19747/O, KARINA ROMAO CALVO - OAB:19370/O

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 93/94, eis que não restou devidamente 

demonstrada a impossibilidade de locomoção do autor do fato/denunciado.

 Assim, considerando a impossibilidade de comparecimento do autor do 

fato/denunciado para a data anteriormente aprazada, REDESIGNO a 

audiência com a finalidade de propor o benefício da suspensão 

condicional do processo para o dia 31 de março de 2020, às 15:30 horas.

 Registro que nesta audiência, caso não seja aceita a proposta de 

suspensão condicional do processo, será proferida decisão de 

recebimento ou rejeição da denúncia.

 INTIME-SE o (a) autor(a) do fato/denunciado(a) para comparecer à 

audiência, acompanhado(a) de advogado.

Intime-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-02.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA LISBOA RAINERI OAB - MT25297/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001221-02.2020.8.11.0007 AUTOR: CARLOS JOSE 

CARVALHO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando o 

restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora nº 776381-6 pertencente a parte autora, bem como 

a suspensão da cobrança. Pois bem. O artigo 294 do CPC prevê que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC. 

Compulsando o processo, verifico presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela provisória pleiteada, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão 

pela qual deve ser deferida a tutela de urgência pretendida pela 

requerente, senão vejamos. A probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, através dos quais é 

evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora, 

demonstrando que a concessionária de energia elétrica efetuou o corte no 

fornecimento de energia elétrica, sem qualquer justificativa prévia, em 

razão de suposta constatação de anormalidade entre os meses de 

novembro de 2017 a outubro de 2019, evidenciando possível falha na 

prestação do serviço. O perigo de dano é evidente, pois o fornecimento de 

energia elétrica, como dito, é serviço essencial prestado pela 

concessionária de serviço público, conforme preceitos jurisprudenciais 

que transcrevo adiante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que 

indeferiu o pedido de restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica. Incabível o corte do serviço essencial em virtude de débito 

pretérito. Súmula 196 do TJRJ. O fornecimento de energia elétrica é 

serviço essencial, o que justifica sua manutenção durante o trâmite do 

processo. O momento não é adequado para discutir a existência de débito 

que legitime eventual interrupção do serviço. Tal fato será analisado ao 

final, por meio de sentença. Presença dos requisitos para concessão da 

tutela antecipada. Estabelecimento de multa em caso de descumprimento. 

PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00683938420148190000 RJ 

0068393-84.2014.8.19.0000, Relator: DES. PETERSON BARROSO SIMÃO, 

Data de Julgamento: 14/01/2015, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/01/2015 11:47). “AGRAVO. 

ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FRAUDE APURADA 

UNILATERALMENTE. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O 

fornecimento de energia elétrica é serviço essencial prestado pela 

concessionária de serviço público. 2. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica para cobrança de débitos pretéritos, em decorrência de 

suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela 

concessionária, é ilegítima, vez que existem outros meios para reaver os 

valores antigos perseguidos. 3. Recurso improvido.” (TJ-PE - AGV: 

3139335 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 12/02/2014, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2014). Ante o exposto, nos 

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

Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar 

que a requerida: a) a) proceda, no prazo de 03 (três) horas, o 

restabelecimento dos serviços de energia elétrica na UC 776381-6 em 

nome da parte autora; b) b) proceda a suspensão da cobrança do débito 

ora discutido, até o deslinde do feito; e c) se abstenha de inserir o nome 
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do autor nos órgãos de proteção ao credito. Em caso de descumprimento 

de quaisquer das determinações acima, fixo diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais). INTIME-SE pessoalmente o representante legal da requerida nesta 

cidade acerca da presente decisão, com a ressalva de que o cumprimento 

da decisão estará condicionado a inexistência de débitos regulares junto a 

concessionaria em nome da parte autora, salvo os débitos discutidos no 

presente processo. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

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

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

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

audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RIBEIRO ROHLING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001142-23.2020.8.11.0007 AUTOR: ANDERSON RIBEIRO 

ROHLING REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos Trata-se de ação 

de reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por Anderson Ribeiro Rohling em desfavor do Município de Alta Floresta, 

tendo como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas 

relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. É cediço que a 

competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder 

Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem 

estatutária ou de caráter jurídico-administrativo é da Justiça Comum, 

conforme o entendimento do STF proferido na ADI 3.395 em 27/01/2005. 

Entretanto, o presente processo visa a adequação do meio ambiente de 

trabalho da parte autora no âmbito do Município, sendo que a tutela 

jurisdicional almejada é a higidez do local de trabalho. Dessa forma, não 

guarda relevância a qualificação do vinculo jurídico que os servidores 

possuem com o ente municipal para a definição da competência material 

em favor da Justiça Comum, devendo ser aplicada ao caso a orientação 

da Súmula 736 do STF, in verbis: Súmula 736 - Compete à justiça do 

trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o 

descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e 

saúde dos trabalhadores. Em consonância com o verbete sumular acima 

exposto, a jurisprudência é clara ao defender que a restrição da 

competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de servidores 

estatutários, resultante do decidido na ADI 3.395, não alcança as ações 

cuja causa de pedir seja o descumprimento de normas trabalhistas 

relativas à segurança, saúde e higiene dos trabalhadores servidores 

públicos. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados: Ao julgar a ADI 

3.395-MC, este Tribunal deferiu medida cautelar para suspender toda e 

qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada 

pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a 

apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus 

servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de 

caráter jurídico-administrativo. 3. As circunstâncias do caso concreto, no 

entanto, não permitem a aplicação dessa orientação. Isto porque o debate 

instaurado na origem diz respeito ao cumprimento de normas relativas à 

higiene, saúde e segurança dos trabalhadores de hospital público 

(estatutários e celetistas), matéria que não parece ser alcançada pelo 

paradigma invocado. Assim, entendo não haver identidade estrita entre a 

hipótese dos autos e o julgado na ADI 3.395-MC. (STF. Rcl 20.744 AgR, 

rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 2-2-2016, DJE 34 de 24-2-2016). “[...] a 

jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, por voltar-se a ação 

civil pública a questões referentes ao ambiente, às condições e à 

organização do trabalho, é competente para processá-la e julgá-la a 

Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 

206.220-MG, 2ª T., rel. min. Marco Aurélio, DJ 17.09.1999: [...] Este é 

também o teor da Súmula 736 desta Corte.” (STF. AI 416.463 AgR, rel. min. 

Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 5-6-2012, DJE 122 de 22-6-2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL 

PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

CONDIÇÕES DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. 

SERVIDORES ESTADUAIS ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

DO TRABALHO. I. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de 

que a restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de 

servidores estatutários, resultante do decidido na ADI 3.395-6, não 

alcança as ações cuja causa de pedir seja o descumprimento de normas 

trabalhistas de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores, nos termos 

da Súmula 736 do STF. II. A decisão do Tribunal Regional está em harmonia 

com jurisprudência uniformizada no âmbito desta Corte Superior, razão 

pela qual é inviável o processamento do recurso de revista sobre a 

matéria, seja por violação de lei, seja por divergência jurisprudencial, ante 

os óbices do art. 896, § 7º (redação da Lei 13.015/14), da CLT c/c 932, III, 

do CPC/2015 e da Súmula 333 do TST. III. Agravo de instrumento de que se 

conhece e a que se nega provimento, ressalvado o entendimento da 

Relatora.” (AIRR - 24038-25.2013.5.24.0003, Relatora Desembargadora 

Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 

15/03/2017, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/03/2017). “RECURSO 

DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

AJUIZADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO EM ESCOLA MUNICIPAL. SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO. Compete 

à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o 

descumprimento de normas relativas à segurança, higiene e saúde do 

trabalho, independentemente do regime jurídico aplicável. Súmula nº 736 

do e. STF e Reclamação n.º 3303/PI. Precedentes desta Corte Superior. 

Recurso de revista conhecido e provido.” (RR - 123-83.2015.5.11.0052 , 

Relator Desembargador Convocado: Paulo Marcelo de Miranda Serrano, 

Data de Julgamento: 15/06/2016, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

17/06/2016). “RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE 

DA LEI N.º 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDIÇÕES DE SAÚDE, 

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. SERVIDORES MUNICIPAIS 

ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A limitação 

de competência imposta à Justiça do Trabalho pela decisão do STF na ADI 

n.º 3.395-6 não alcança as ações que tenham como causa de pedir o 

descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e 

saúde dos trabalhadores. Nesse sentido, a Súmula n.º 736 do STF. 

Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido.” (RR - 

480-77.2014.5.03.0066 , Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, Data de 

Julgamento: 23/09/2015, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/10/2015). 

“(...) RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIRETA. SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. VÍNCULO 

JURÍDICO ESTATUTÁRIO. A limitação de competência imposta à Justiça do 

Trabalho pela decisão do STF na ADI n.º 3395-6 não alcança as ações 

que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas 

trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 

Recurso de Revista conhecido e provido.” (RR - 54900-93.2005.5.01.0004, 

Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 

06/05/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/05/2015). "RECURSO 

DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TUTELA DO MEIO AMBIENTE 

DO TRABALHO. ABRANGÊNCIA A TODOS OS TRABALHADORES, AINDA 

QUE OS SERVIDORES DO HOSPITAL PÚBLICO ENVOLVIDO SEJAM 

ADMINISTRATIVOS. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO REGULADO POR 

NORMAS TRABALHISTAS ENVOLVENDO TAMBÉM OUTROS 

TRABALHADORES ALÉM DOS ADMINISTRATIVOS. MATÉRIA 

EMINENTEMENTE TRABALHISTA. SÚMULA 736 DO STF. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. Insere-se no âmbito da competência material da 

Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, mediante a qual se formulam 

pedidos relativos à adequação do meio ambiente de trabalho em face de 

ente público para todos os trabalhadores, independentemente do vínculo 

jurídico laboral, inclusive para os servidores estatutários (Súmula 736 do 

STF. Precedentes desta Corte). Agregue-se, ademais, a constatação de 

que a Constituição da República, em seu conceito estruturante de Estado 
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Democrático de Direito, concentra na Justiça do Trabalho (art. 114, I) as 

ações que o Ministério Público do Trabalho proponha contra a União, 

Estados, DF ou Municípios - e suas entidades públicas - visando à 

concentração do princípio constitucional da valorização do trabalho e do 

emprego, com a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa humana, 

seja com respeito ao meio ambiente, seja com respeito a outros temas e 

dimensões correlatos, em busca de medidas concretas para o 

cumprimento real da ordem jurídica. Nessa linha, há precedente judicial 

desta 3ª Turma, envolvendo o Poder Público Municipal 

(RR-75700-37.2010.5.16.0009, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, 

DEJT de 20/09/2013). A propósito da amplitude da presente ação, 

envolvendo também outros trabalhadores, ao invés de apenas os 

administrativos, citam-se os pedidos "a.10" e "a.17", formulados na petição 

inicial da presente ação civil púbica, nos quais estão contemplados 

também os trabalhadores terceirizados. Recurso de revista conhecido e 

provido". (RR - 10236-94.2013.5.12.0034, Relator Ministro: Mauricio 

Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT 24/04/2015). "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. PRETENSÃO 

RELATIVA À REFORMA E À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO E EMPREGO EM ALAGOAS 

(SRTE/AL). EMPREGADOS CELETISTAS QUE TRABALHAM JUNTO A 

SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. DESPROVIMENTO. Diante da ausência de 

violação dos dispositivos invocados, deve ser mantido o R. despacho. 

Agravo de instrumento desprovido" (AIRR - 231-85.2011.5.19.0002, 

Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, DEJT 06/06/2014). 

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, ante a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a presente ação, nos termos do artigo 114, 

inciso I, da Constituição Federal e Súmula 736 do Supremo Tribunal 

Federal. Cancele-se a audiência de conciliação designada 

automaticamente pelo sistema informatizado. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remeta-se o processo ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 11 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIRO SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1005465-08.2019.8.11.0007. REQUERENTE: OLMIRO SCARPARO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente insta consignar que a 

empresa requerida foi devidamente citada (id 27488292) em observância 

ao art.18, II da Lei nº 9.099/95, mas não compareceu à audiência de 

conciliação e tampouco apresentou justificativa. Neste cenário, DECRETO 

a REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

Entretanto, impera constar que a revelia faz presumir verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não 

importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se 

por possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS propostas 

por OLMIRO SCARPARO em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., todos qualificados. Pois bem. No mérito, 

os pedidos autorais são procedentes, pois verifico que a parte autora 

juntou aos autos todos os documentos necessários a fim de comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito, notadamente com apresentação de 

extrato de negativação que comprova a inclusão de seu nome no rol de 

inadimplentes pela reclamada, bem como laudo pericial metrológico que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso I do CPC. Neste passo, temos que o 

substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

reclamante, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, acessando especialmente a parte compensatória da 

natureza do dano moral. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

inicial da parte reclamante para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

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

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003924-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003924-37.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS JOSE 

PILGER REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. 

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

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Alega o 

autor que optou por pagar sua fatura de água em débito automático, 

eximindo-se da sua obrigação mensal de ter que dirigir-se até alguma 

instituição financeira para pagamento da mesma, contudo, no dia 

30/08/2019 o Requerente teve o fornecimento de água cessado pela 

Requerida CAB Alta Floresta sob alegação de falta de pagamento relativo 

a fatura do mês de Junho/2019 que estaria em aberto no sistema. Insurge 
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que questionado o segundo requerido Banco Itaú, do porque não debitou 

automaticamente a referida fatura, este informou que quem faz o repasse 

das faturas para o banco debitar na conta é a empresa de água, e que 

esta por sua vez não havia emitido a fatura do Requerente, razão pela 

qual pleiteia indenização por danos morais. Em audiência de conciliação (Id 

nº 25144137) a reclamante celebrou acordo com a requerida CAB Alta 

Floresta, pactuando o valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais à título de 

indenização por danos morais, cujo pagamento fora comprovado pelo Id nº 

25845057, requerendo a parte autora o prosseguimento do feito em 

relação à requerida Itau Unibanco S/A. Em contestação (Id nº 25410359) 

alega a requerida Itau Unibanco S/A a ausência de responsabilidade civil e 

dever de indenizar, sob o fundamento de que pra lançar o débito na 

conta-corrente da parte autora é necessário que a empresa conveniada 

envie a ordem de débito contendo o valor a ser debitado, o que não 

ocorreu no caso dos autos, e dessa forma, resta evidenciado que o Réu 

não concorreu para os fatos alegados, tampouco falhou na prestação do 

serviço, eis que competia à Águas Alta Floresta ter transmitido a ordem de 

débito para que o débito pudesse ser realizado. In casu, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Pelos documentos acostados na petição inicial, o autor comprou que 

utiliza-se da ferramenta de débito automático para pagamento de suas 

faturas de água consoante documento de Id nº 23456706, intitulado 

“Impressão de Faturas”, sendo o débito realizado em sua conta junto ao 

Banco requerido. Ademais, pelo mesmo documento é notório que a fatura 

relativa ao mês de Junho/2019 não foi debitada pela ré, sendo que a tese 

apresentada pela requerida de que não fora encaminhado pela empresa 

conveniada a ordem de pagamento não restou comprovada. Portanto, 

resta evidente que o não pagamento da fatura que ensejou no corte de 

fornecimento de água do autor, ocorreu por falha na prestação de 

serviços da requerida, que não se desincumbiu de seu ônus probatório 

(art. 373 inciso II do NCPC) E neste sentido, a jurisprudência nos revela 

que o consumidor não pode ser lesado pela falha na prestação de 

serviços da instituição bancária ou da concessionária de água, pela 

ausência de pagamento de fatura em débito automático, vejamos: 

EMENTA: Apelação cível ação declaratória de inexistência de débito c/c 

reparação de danos corte no fornecimento de água ausência de 

pagamento de fatura por término de convênio de débito automático entre a 

concessionária e a instituição financeira fato que não pode ser oposto ao 

consumidor não demonstração de que houve engano do consumidor que 

teria pago fatura posterior, e deixado em aberto fatura que gerou a 

interrupção do serviço configuração de dano moral in re ipsa dever de 

indenizar quantum indenizatório arbitrado na origem é compatível com os 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade sentença mantida recurso 

conhecido e desprovido. (TJMS - AC: 08015538820188120008, Relator: 

NÉLIO STÁBILE, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/02/2020). EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por 

danos morais. Interrupção do fornecimento de água sob o fundamento da 

falta de pagamento. Relação de consumo. Pagamento da fatura de água 

por débito automático. Restou demonstrado que no mês do corte do 

fornecimento de água, o banco não efetuou o débito automático para 

quitar a fatura de água. Conta com saldo positivo. Preliminar de 

ilegitimidade passiva. Rejeitada. Legitimidade passiva das requeridas. 

Concessionária responsável pelo fornecimento e abastecimento de água 

integra a relação jurídica de direito material que fundamenta a pretensão 

indenizatória. Responsável pelo corte de água. Instituição financeira 

responsável pelo débito automático também integra a relação jurídica 

diante da falta de pagamento do débito. Falha na prestação dos serviços. 

Dano moral configurado. Corte do fornecimento de água sem notificação 

prévia ao autor. Banco não procedeu com o pagamento da fatura através 

de débito automático. Valor da indenização apresenta-se razoável e 

condizente com o dano perpetrado. Manutenção do valor. Cabível a 

restituição do valor da taxa de religação. Manutenção da sentença. Apelos 

não providos. Majoração dos honorários advocatícios em favor da parte 

autora nos termos do §11, do art. 85, CPC. (TJSE - AC: 201900708534, 

Relator: GILSON FÉLIX DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/05/2019). Ressalta-se ainda que o dano moral neste casos 

é in re ipsa e independe da comprovação de culpa, sendo suficiente a 

comprovação da falha na prestação de serviços da requerida. O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do 

réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 

que levando-se em conta a responsabilidade solidária entre as rés, fixo a 

indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante 

o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre o autor e a requerida 

CAB Alta Floresta e, de outro norte, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) CONDENAR a ré ITAU UNIBANCO S/A a pagar ao autor a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 

362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação 

(art. 405,CC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo Filho 

Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 175863 Nr: 359-82.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN DAIANE MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - OAB:19520/O

 Processo n.º 359-82.2019.811.0007

Código: 175863

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Assim, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 30 de abril 

de 2020 às 17h30min.

INTIMEM-SE o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes para comparecerem na audiência designada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Alta Floresta/MT, 15 de julho de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 144152 Nr: 5266-08.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley dos Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dakari Fernandes 

Tessmann - OAB:32.548/GO, Queiliane Vieira Mendez Vaz - 

OAB:20117/0

 Processo n.º 5266-08.2016.811.0007

Código: 144152

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Considerando a certidão retro, REDESIGNO a audiência para o dia 30 de 

abril de 2020 às 15h00min.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000650-31.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE JESUS DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000650-31.2020.8.11.0007 APARECIDA MARIA DE JESUS 

DOMINGOS SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 12 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005628-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUNE DALVA DOS REIS VIDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005628-85.2019.8.11.0007 JUNE DALVA DOS REIS VIDAL 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Procurador 

da parte autora acerca da perícia médica designada para o dia 

25/04/2020, às 09:40 horas na Clinica EPX, com o médico perito Diego 

Marcelo Muller. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 12 

de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005008-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER TRENTIN PREVIDELO OAB - SP128886 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR DE OLIVEIRA EVANGELISTA (EXECUTADO)

ADEMAR DE OLIVEIRA EVANGELISTA (EXECUTADO)

POLIANA BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSELAINE APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ITAMAR DE OLIVEIRA EVANGELISTA (EXECUTADO)

VANILDA SANTOS CORDEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005008-73.2019.8.11.0007 MILTON ALVES VIANA ITAMAR DE 

OLIVEIRA EVANGELISTA e outros (5) IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, informando se houve 

a desocupação do imóvel, bem como para requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 12 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-58.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI SCHUMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000396-58.2020.8.11.0007 SIDNEI SCHUMANN SEGURADORA 

LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para apresentar 

réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 12 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002822-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON MANZANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002822-77.2019.8.11.0007 EDENILSON MANZANO INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 12 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003204-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003204-07.2018.8.11.0007 ROSA APARECIDA GALVAO INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 12 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004952-40.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DAIANE CORDEIRO (AUTOR(A))

ROGERIO BANDEIRA PULIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERRO FRAILE OAB - MT26448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE ARAUJO DA SILVA OAB - MT27169/O (ADVOGADO(A))

SOLANGE DA ROSA GOUVEA OAB - MT27773/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004952-40.2019.8.11.0007 ROGERIO BANDEIRA PULIDO e 

outros GOLD CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 12 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001150-97.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESTADO DO RJ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES MORANI OAB - RJ171078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador do requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir 

guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior cumprimento do ato deprecado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8081 Nr: 18-38.1991.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni, Delcídio Della Coletta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis C. Viriato, Nelson Luiz 

Barichello, Romeu Baco Caracanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

OAB:5091-B, Antônio José General - OAB:3.848/MT, Francisco Anis 

Faiad - OAB:3520/MT, NOHAD ABDALLAH - OAB:18871, Wilmar David 

Lucas - OAB:4.136-A

 INTIME-SE o Exequente, por meio de seu patrono, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, instrua os autos com a conta bancária para o depósito do 

valor encontrado via bacenjud, após, EXPEÇA-SE ALVARÁ.De outro 

norte, alega o impugnante que há excesso de execução, tendo em vista a 

existência de aplicação de juros compostos, o que levou à exorbitância do 

valor apresentado, motivo pelo qual, requer a litigância de má-fé do ora 

impugnado.Pois bem, verifico que, no tocante à alegação de incidência de 

juros compostos nos cálculos, tenho que assiste razão à parte 

impugnante.Consoante se infere dos cálculos realizados pelo exequente, 

ora impugnado, houve a atualização (juros e correção) de maneira 

composta, conforme se vê às fls.473/478. No mais, não há que se falar 

em litigância de má-fé, pois nem o próprio exequente trouxe aos autos o 

valor correto devido, conforme sentença proferia às fls.338/341 e ao 

acórdão de fls.376/377.Assim, DETERMINO A REMESSA dos autos à 

Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo nos parâmetros 

apresentados na sentença de fls.338/341 e do acórdão de fls.376/377, 

após, INTIMEM-SE os Executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realizem o pagamento do saldo remanescente, levando-se em conta que 

fora bloqueado o valor de R$15.533,26 (quinze mil quinhentos e trinta e 

três reais e vinte e seis centavos).Às providências, 

intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119248 Nr: 6932-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Juchem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Automóveis Ltda., Alcides Fernandes 

Lopes, Alex Sandro França Lopes, Fabiula França Lopes Cerqueira da 

Silva, Haide França Lopes, Ana Paula Lopes Menin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Neves de Carvalho - 

OAB:MT - 14432, Jorge Gustavo Winter - OAB:19.418-O/MT, Kassio 

Roberto Pereira - OAB:12.691/B

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em 

apenso, após, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120101 Nr: 7572-18.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Tributini de Liri, Paulo Triburtini de Liri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Wagner Jeferson Miranda - OAB:201146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que já houve a apresentação das contrarrazões e, diante 

da existência de apelação adesiva, INTIME-SE o apelante para apresentar 

a respeito da apelação adesiva, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do CPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 176435 Nr: 634-31.2019.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJ

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Neves de Carvalho - 

OAB:MT - 14432, Jorge Gustavo Winter - OAB:19.418-O/MT, Kassio 

Roberto Pereira - OAB:12.691/B

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito.Condeno o Embargante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §2º, do NCPC.Transitado em julgado a referida decisão, se 
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nada for requerido, REMETAM-SE os Autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias, extraindo-se e apensando-se cópia da presente 

decisão nos Autos Executivos.P. R. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1995 Nr: 54-36.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Café Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda, José 

Pupim Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivoni Monteiro Cavalcanti, José Vaz Filho - 

Espólio, Rafaela Monteiro Vaz

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

OAB:18.450/MT, Gabi sicuto - OAB:, José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão do nome da executada IVONE MONTEIRO 

CAVALCANTE (CPF: 328.793.691-34) no órgão de inadimplente 

(SERASA).

Dessa forma, PROMOVO em Gabinete a inclusão, conforme comprovante 

em anexo.

Por fim, EXPEÇA-SE a Escrivania a certidão de teor da decisão, conforme 

requerido à fl. 291, após, determino a suspensão do processo e a 

remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos 

termos do artigo 921 do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento 

solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122446 Nr: 855-53.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKK, MKK, MKB, MKK, MK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKdS-E

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

de Mato Grosso - OAB:, Kendra Corrêa Barão Hoepers - 

OAB:44.367-PR, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Acerca da manifestação de fl. 174, dê-se vista à Inventariante 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos.Deverá a Inventariante, no mesmo prazo, manifestar-se acerca das 

informações prestadas pelo Município de Alta Floresta/MT.INTIMEM-SE às 

herdeiras Mariza e Márcia.Por fim, consigno que o deslinde do presente 

feito dependerá do julgamento do Processo de Código Apolo 

121137.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 161143 Nr: 6682-74.2017.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Rodrigues-Espólio, Renilda Brito Lima 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Spiller

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT, 

Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Vistos.DEFIRO a prova testemunhal requerida pelas partes do processo, 

bem como pelo depoimento pessoal do Requerido (fl. 140).2.1) Deverão as 

partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC, bem como esclareça a parte 

ré, no mesmo prazo, se querem depoimento pessoal da autora.3) FIXO 

como pontos controvertidos: a) a posse do imóvel pela autora e, o período 

da posse; b) o esbulho da posse; e c) a aquisição do imóvel pelo 

requerido. 4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 15 de junho de 

2020, às 14h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo do artigo 407 do CPC.4.1) Aportando aos autos róis 

de testemunhas no prazo legal, INTIMEM-NAS para comparecerem à 

audiência supra designada, sob as penas da lei, independentemente de 

novo despacho.4.2) Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, também independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 5) INTIMEM-SE 

ambas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e ré as penas do § 2º do art. 343 do 

CPC.6) Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do CPC, sob pena de 

preclusão.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001243-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GONZAGA LIMA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001243-60.2020.8.11.0007. AUTOR: 

LUIS GONZAGA LIMA RAMOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Ademais, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Entendo 

necessário, para análise do pedido de antecipação de tutela antecipada, a 

realização de perícia médica. In casu, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

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

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

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

Federal, NOMEIO como perito judicial o Dr. Charles Miranda Medeiros – 

CRM/MT 3253, que poderá ser encontrado nas dependências da Medicina 

do Trabalho, nestes termos, FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), em observância à tabela V da Resolução nº 232/2016-CJF, sendo 

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

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

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos apresentados 

pela parte autora, de eventuais atestados médicos e resultados de 

exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: 

a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que 

tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade 

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

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) 

Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 
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atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar 

as advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar será 

em dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 183 do CPC. No 

mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca 

do laudo médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou 

decorrido o prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça 

Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 12 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001326-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

CARLOS SILVA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

RUTE MARIA POTHIN (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001326-13.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

DONIZETE FRANCISCO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Verifico que o apelado, devidamente 

intimado, não apresentou contrarrazões. Por não haver apelação adesiva 

ou preliminar nas contrarrazões apresentadas, nos termos do artigo 1011 

do CPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 12 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003318-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS KUSTER (AUTOR(A))

LAURA NEIMEG KUSTER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

EDITE SOARES GRECO (CONFINANTES)

LEIA PATRICIA BRIZZI FRANCISCO (TESTEMUNHA)

JOSÉ LUIZ DA ROCHA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003318-09.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

JONAS KUSTER, LAURA NEIMEG KUSTER REU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

Trata-se de “Ação de Usucapião” ajuizada por JONAS KUSTER e LAURA 

NEIMEG KUSTER em desfavor de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO (proprietária). Em que 

objetivam, em síntese, a declaração de domínio, através da usucapião, da 

Parte Requerente sobre a área de 46,900,00m² (quarenta e seis mil, e 

novecentos metros quadrados), identificado na inicial pelo lote urbano n. 

16, Setor Empresarial n. 03, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2G do CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT. Com a inicial (ID 22101458) vieram os 

documentos de ID 22101466 e seguintes. Recebida a inicial ao ID 

22104028. Citada da Requerida (ID 22155163). Citados eventuais Réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados (ID 

22158132). A parte autora apresentou emenda à inicial, requerendo que 

conste como área a ser usucapida a área de 14.375,00m2 (quatorze mil e 

trezentos e setenta e cinco metros quadrados), sendo a área correta. A 

Parte Ré apresentou contestação ao ID 23000494, instruindo os autos com 

os documentos de ID 23000507 e seguintes. Requereu a preliminar de 

reconhecimento da justiça gratuita em seu favor, no mérito pugnou pela 

procedência do pedido inicial, sendo reconhecida a área de 14.375,00m2 

(quatorze mil e trezentos e setenta e cinco metros quadrados). O Estado 

de Mato Grosso manifestou seu desinteresse (ID 25973405). A Fazenda 

Nacional e o Município de Carlinda/MT, devidamente intimados conforme, 

não manifestaram interesse na lide, conforme certidão de ID 24907915. 

Parecer do Ministério Público Estadual ao ID 29880668. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no prazo legal (ID 17219233). Os 

confinantes foram citados, conforme ID 23180507. Após, viram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Primeiramente, DEFIRO o pedido da 

parte requerida de concessão da justiça gratuita, visto que devidamente 

comprovado nos autos a sua hipossuficiência. Recebo a emenda à inicial, 

devendo constar que o imóvel a ser usucapido é o de 14.375,00m2 

(quatorze mil e trezentos e setenta e cinco metros quadrados). Desde já 

fixo os seguintes pontos controvertidos: a) comprovação do exercício da 

posse pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel que a Parte 

Usucapiente pretende adquirir; b) decurso do prazo legal da posse. 

DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de junho de 2020, às 16h00min, 

devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, de acordo com o §4º do artigo 357, do CPC. Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Ressalto que o rol de testemunhas, 

eventualmente, juntado na inicial não dispensa a apresentação do rol de 

testemunhas nos termos acima mencionados. Consignando que, de 

acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, 

informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que 

as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas 

testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 

12 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005523-11.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005523-11.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de “Ação de Aposentadoria por 

Idade Hibrida” movida por JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA NASCIMENTO em face 

do INSTITUTO NACIOANL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em 

síntese, o recebimento de aposentadoria por idade, em razão de sua 

qualidade de trabalhadora rural e urbano. Com a inicial (ID. 27577661) 

foram colididos documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 27599380. A 

Autarquia Federal apresentou contestação ao ID. 27824701, alegando 

preliminarmente a suspensão do feito pelo Tema nº1007, e no mérito 

pugnou pela improcedência de todos os pedidos contidos na inicial, tendo 

em vista a não comprovação do exercício de atividade urbana e rural ou 

vice-versa, durante o período de carência exigido. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação ao ID. 27824702. Após, vieram os 

autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar alegada, 

verifico que o Superior Tribunal de Justiça publicou, em 04/09/2019, o 

acórdão de mérito dos Recursos Especiais n.º 1.674.221/SP e 

1.788.404/PR representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 

1007, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “o tempo de serviço 

rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 

8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido 

efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da 

Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no 

período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”. 

Superada a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares à 

serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(NCPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (NCPC, art. 355). Fixo 

o ponto controvertido em prova do efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991). DESIGNO audiência de instrução para o dia 08 de junho de 2020, às 

17h00min. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 12 de março de 

2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 30/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Fórum desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula 

nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da 

Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de Treinamento no Tribunal de Justiça , no período de 

09 a 10.03.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JULIA DA SILVA TEIXEIRA BUTTNER, Matrícula nº 

5490, Auxiliar Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, no período de 09 

a 10.03.2020.

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

 Barra do Garças, 09 de março de 2020.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 PORTARIA N. 27/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Fórum desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, 

Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª 

Vara Cível desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo 

de licença para tratamento de saúde, no período de 28.2.2020 a 2.3.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONCA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, no período de 28.2.2020 a 

2.3.2020.

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

Barra do Garças, 9 de março de 2020.

 MICHELL LOFTI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 PORTARIA N. 31/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS, 

Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta 

Comarca, estará afastado de suas funções por motivo de treinamento no 

Tribunal de Justiça nos dias 09 e 10.03.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT, 

Matrícula nº 2185, Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, nos dias 09 e 10/03/2020.

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

Barra do Garças, 10 de março de 2020.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 18-61.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGARÇAS VEÍCULOS E PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARTIRA BIBIANA STEFANI - 

OAB:MT - 15.194-A, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 11.Assim, DEFIRO o pedido de fls. 381v, devendo a Nobre Gestora 

expedir o competente termo para realização da penhora do imóvel 

matriculado sob nº 32.701, ficando a realização do ato junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT, sob o encargo 

do exequente. 12.Em sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do 

bem no intuito de que seja procedida a avaliação do imóvel indicado para o 

devido cumprimento pelo Sr. Meirinho.13.Após, cumpridas as deliberações 

acima e, aportado ao feito o laudo de avaliação do imóvel, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem sobre o mesmo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.14.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207755 Nr: 8163-52.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araújo Neto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE 

MENDONÇA - OAB:14833/O, Vanessa Rocha de Oliveira - 

OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DETERMINO que se proceda com a inclusão do nome do Executado no 

cadastro de inadimplente via Sistema SERASAJUD, com fundamento no 

art.782, §3º, do CPC.

2. Considerando as ferramentas que guarnecem o Poder Judiciário, 

PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD, visando 

localizar os novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias promova o regular processamento do 

feito, sob pena de extinção.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95610 Nr: 518-49.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondon Lucas Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia de Godoi Pinto - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658, Millena Cristina Pereira da Silva - OAB:26682.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido retro.

 2. Considerando as ferramentas de acesso que guarnecem o Poder 

Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e 

BACENJUD, visando localizar novos endereços dos herdeiros, a saber: 

GILBERTO ANTONIO MICHELON PINTO CPF: 777.718.698-15, ROGERIO 

GODOI DA SILVA CPF: 025.966.131-74, TATIANA APARECIDA DE GODOI 

PINTO CPF: 993.651.541-20.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que promova o regular processamento 

do feito, sob pena de extinção.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189839 Nr: 10183-50.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMC, SALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para especificar as provas que 

pretende produzir.

2. Após, voltem-me concluso para apreciação de eventuais pedidos das 

partes e designação de audiência.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229028 Nr: 8432-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAMASSENA MARCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202273 Nr: 5102-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anagino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191130 Nr: 11125-82.2014.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSP, SLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TANIA DE FATIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 11125-82.2014.811.0004, 

Protocolo 191130, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325275 Nr: 356-05.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Azevedo Mauerverck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da complementação da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça Sirlene Aparecida da Silva, no valor de R$ 

360,00 ( trezentos e sessenta reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329080 Nr: 2414-78.2020.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cite-se o Requerido para que pague o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias ou apresente embargos, previstos no art. 702, CPC/2015, com as 
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advertências legais.

2. No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e pagamento 

dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, o devedor 

ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não forem 

oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701,§2º, 

CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329646 Nr: 2718-77.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton de Paula Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA 

JÚNIOR - OAB:19739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBI SOMENTE NESTA DATA.

Cuida-se de CARTA PRECATÓRIA oriunda da Comarca de Vila Rica.

Verifica-se dos autos que se encontram preenchidos os requisitos 

estampados incisos I a IV e parágrafos 1ª ao 3ª do artigo 260 do Código 

do Processo Civil, estando a carta itinerante devidamente instruída, 

conforme o disposto na Seção 3, CNGC-CGJ-MT.

Assim, designo a data de 05.05.2020 (terça – feira) às 13:30 horas 

(horário oficial de Mato Grosso) para inquirição das testemunhas 

elencadas às folhas 03.

Comunique-se de acordo com a Seção 7 da CNGC-CGJ-MT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278563 Nr: 6378-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz, Alexandre Augusto de 

Souza, VIVIANE SOARES FREITAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 54,00 ( cinquenta reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266404 Nr: 17003-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impacto Automação e Informática Ltda Me, 

Jackson Araujo Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258808 Nr: 12018-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA SOUZA LIMA - 

Defensora Pública - OAB:9525/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14366 Nr: 107-89.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Marcos Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIVINO DUTRA CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, via matéria de imprensa, para se manifestar, em 

05 dias, sobre a petição e documentos juntados às fls. 310/312.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14366 Nr: 107-89.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Marcos Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIVINO DUTRA CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68944 Nr: 2365-91.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lusimar Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Makshuel Guimarães Gonçalves, José Divino 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Barbosa Castelo - 

OAB:MT 8408, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A, Onélia 

Francisca Guimarães - OAB:12.826/MT, Paulo José Martins Grama - 

OAB:MT 8.445, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Vanessa 

Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 s, INTIME-SE o Requerente para se manifestar acerca das respostas 

juntadas aos autos , no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174899 Nr: 8444-76.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521, 

MARCELO GUIMARAES MAROTTA - OAB:10856/AM

 INTIME-SE a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, no total de R$ 398.383,72 ( trezentos e noventa e oito mil e 

trezentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176614 Nr: 10648-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurivonildo Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Ronaldo de 

Miranda Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS DE JESUS 

LAURINDO - OAB:18.483/MT, ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO - 

OAB:18483/O, Danilo Jardim Lopes - OAB:27.560/MT, Marcos José 

da Silva - OAB:21255-O/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178993 Nr: 1026-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiza da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos matrícula atualizada do 

imóvel de matrícula Nº 354 do CRI da Comarca de Caarapó – MS, sob pena 

de baixa da penhora realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157391 Nr: 9772-12.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Salamoni, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dakar Veículos Ltda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Celino da silva - 

OAB:12961

 Considerando as jJuntadas das respostas, conforme fls. 702/703, 

INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310156 Nr: 8023-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Geraldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297454 Nr: 968-74.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos de Abreu Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Darci Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicyus Pedro Giacomini 

Biazus - OAB:20984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297637 Nr: 1072-66.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Mendes Miranda De 

Britto - OAB:MT/20189-A, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - 

OAB:MT/20191/A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 85/87.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329080 Nr: 2414-78.2020.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

2ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236333 Nr: 13669-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Certifico que o recurso de Apelação de fls.139/147 foi interposto 

TEMPESTIVAMENTE pela parte Requerente.

Impulsiono os presentes a fim de INTIMAR, via DJE/MT, o Advogado da 

parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261988 Nr: 14238-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Carvalho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderson Borges Moraes, Arlete Marques 

Camilo, TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Sem prejuízo de eventual julgamento imediato, procedo a intimação das 

partes para se manifestarem se pretendem a produção de outras provas, 

indicando, em caso positivo, pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271251 Nr: 1773-61.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 327.026, Rodrigo Scopel - OAB: 40.004

 Certifico que em cumprimento ao provimento nº 011/2011- CGJ, que nos 

presentes autos não existem cheques, notas promissórias, fotografias ou 

objetos colacionados (fitas K7, fitas VHS etc..) a título probatório.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310967 Nr: 8463-72.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxwell Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Nunes Silva Vasconcelos, Roberto 

Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para retirar os 

documentos desentranhados, conforme deferido, no prazo de 05 

(cinco)dias, sob pena de remessa ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72889 Nr: 6126-33.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Luiz Zampieri, LUIZ PASSONDAS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Maria de Oliveira Ferreira, DJALMA 

CAIRO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Fernandes Gonçalves - 

OAB:27405/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245620 Nr: 3307-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. RIBEIRO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190272 Nr: 10497-93.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackson Leandro Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira & Valoes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HALLEX SANDRO 

MINGOTI RÊGO, para devolução dos autos nº 10497-93.2014.811.0004, 

Protocolo 190272, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190628 Nr: 10749-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274960 Nr: 4059-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR RODRIGUES BESERRA, Josemar 

Rodrigues Beserra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da r. sentença de fls. 76/77 

proferida nos autos, impulsiono o feito para que a parte executada 

Josemar Rodrigues Beserra da desconstituição da penhora realizada de 

01 (um) expositor açougue Standart – EASTD 3000/F AZ/MCSB/E 220V- 

INOX com três portas (fl. 50).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276008 Nr: 4742-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildeson Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 

averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268662 Nr: 57-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro Pit Stop Ltda Me, Cássia Santos 

Manciolli, Cláudio Aparecido de Oliveira, Ivone Martins da Silva, Omar de 

Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça na Chácara Córrego Fundo, no valor de R$ 90,00 ( noventa reais), 

quantia esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto 

ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270321 Nr: 1230-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanice Santos de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB, Juçania Barbosa de Azevedo Coutinho, 

Wendel Balduino Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hyago Santana Ferreira - 

OAB:MT 20.268, Malcon Raniel Rocha Ribeiro de Lima - 

OAB:25783-MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do r. despacho de fl. 151, 

impulsiono o feito para que seja intimadas as partes para que 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir justificando 

sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234486 Nr: 12379-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Souza Rocha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262024 Nr: 14260-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça , no valor de R$ 260,00 ( duzentos e sessenta reais reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 
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partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23711 Nr: 197-29.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETO, Devanir Reiche, DARCI 

REICHE, SIDNEI QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio 

de Barcelos - OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT, Gilmar A. Subtil Godinho - OAB:MT/11.436, Luis 

Carlos Conejo - OAB:13056/MT

 Certifico que a requerida cumpriu o artigo 1018 do CPC, § 2º, 

considerando que o agravo fora distribuído em 11/2/2020, e informado a 

este juízo em 12/2/2020 .

 “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do 

processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante 

de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o 

recurso."

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36144 Nr: 1129-46.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliziomar Jesus Plácido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:GO 12.415

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de intimação, no valor de R$ 36,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49205 Nr: 2864-46.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gouveia de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:OAB/SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do despacho de fl. 379 proferido 

nos autos, impulsiono o feito para que o perito designa data e local para o 

início dos trabalhos periciais, conforme dispõe o artigo 95 do Código de 

Processo Civil.

 Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173632 Nr: 6835-58.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Grazziely 

Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar ao feito 

cópia atualizada da referida matrícula para posterior análise do pedido de 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175493 Nr: 9192-11.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acsa Comércio de Fogões e Peças & Cia Ltda, Miriam 

Cristina Fukuda de Sousa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias da Silva & Lucas Ltda, Marinalva Dias da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para efetuar o 

depósito da complementação da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de avaliação e intimação, no valor de R$ 16,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177096 Nr: 11260-31.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. E. Mercearia Ltda, Edson Carlos Vilela 

Barbosa, Erlan Vilela Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça na Chácara Córrego Fundo, no valor de R$ 45,00 ( quarenta e 

cinco reais), quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando 

cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) 

dias a partir da presente intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81585 Nr: 4897-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricia Barros de Paiva 

Barbosa - OAB:11872/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

4897-04.2008.811.0004, Protocolo 81585, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3339 Nr: 645-75.1996.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Oripia Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rafael da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMÉRICO KEITI SUZUKI - 

OAB:23339-A, José Roberto Oliveira Costa - OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: , - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO SILVEIRA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 645-75.1996.811.0004, Protocolo 

3339, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151752 Nr: 2046-84.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, deixei de expedir carta de 

citação de fl. 187 e v.º, tendo em vista que o endereço não está completo 

do executado, não constando o bairro e o CEP da cidade de Barra do 

Garças/MT. Assim, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora 

para informar nos autos em 05 (cinco) dias, o endereço do supracitado 

com respectivo bairro e CEP, para devida citação.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160435 Nr: 1040-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marianne Rocha de Souza, Eduardo Henrique Rocha de 

Souza, Fransergio Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais de Lima Silva, Valter Pacheco de Araujo, 

Jurandi Lopes Iribarem, JUVERCINO MESSIAS CANDIDO

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

OAB:MT 11.828, Luciana de souza oliveira pinheiro - OAB:141779 

OAB/MG, Luiz Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIA NEGATIVA CP

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a intimação da parte autora, para no prazo de 5(cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial: "Art. 1.214. 

Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro 

expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de 

determinação judicial."

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160688 Nr: 1364-95.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

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

OAB:MT 11.828, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - 

OAB:6.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DA COSTA - 

OAB:GO 18.194, Maria Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, 

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - OAB:28.339/GO, Wellington 

Júnior Oliveira Silva - OAB:MT/25845/0

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte apelada 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263376 Nr: 15100-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wolney Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714 

OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 

averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321028 Nr: 13614-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Paulo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321872 Nr: 14008-26.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Serrou Camy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Lopes Dinis Chiavoloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir Joaquim de Alencar - 

OAB:7.302-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – intimar autor diligência – carta 

precatória

Nos termos do Art. 393 da CNGC, considerando que a parte autora não 

depositou o valor da diligência para cumprimento da missiva, impulsiono os 

presentes autos para que se proceda a expedição de ofício solicitando 

intimação da parte autora para efetuar a diligência do oficial de justiça no 

valor de R$36,00, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução da missiva 

sem cumprimento : “Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 
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despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias.

 § 1º As precatórias na situação do caput deste artigo depois de 

relacionadas pela secretaria, com valor das custas e despesas 

pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro para serem 

devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas.

 § 2º O prazo previsto no caput deste artigo contar-se-á da juntada aos 

autos do comprovante de recebimento, pelo Juízo deprecante, do ofício a 

ele encaminhado solicitando providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321924 Nr: 14019-55.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Renato Previdelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Luiz de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Augusto Previdelli - 

OAB:344.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – intimar autor diligência – carta 

precatória

Nos termos do Art. 393 da CNGC, considerando que a parte autora não 

depositou o valor da diligência para cumprimento da missiva, impulsiono os 

presentes autos para que se proceda a expedição de ofício solicitando 

intimação da parte autora para efetuar a diligência do oficial de justiça no 

valor de R$18,00, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução da missiva 

sem cumprimento : “Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias.

 § 1º As precatórias na situação do caput deste artigo depois de 

relacionadas pela secretaria, com valor das custas e despesas 

pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro para serem 

devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas.

 § 2º O prazo previsto no caput deste artigo contar-se-á da juntada aos 

autos do comprovante de recebimento, pelo Juízo deprecante, do ofício a 

ele encaminhado solicitando providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166488 Nr: 8972-47.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Maria Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:OAB/SP 146.977, Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:MT 

3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062, Robert C. 

Scacchetti de Castro - OAB:238.294

 INTIME-SE a parte autora para manifestação acerca da impugnação 

acerca do excesso de execução no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5828 Nr: 84-85.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEC - Instituição Diamantinense de Ensino & 

Cultura, Espólio de Oswaldo Soler, Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205803 Nr: 7047-11.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Ferreira Martins Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TÉCNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMBRASYSTEM TÉCNOLOGIA EM 

SISTEMAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 01029712000104. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR A PARTE REQUERIDA de conformidade com o despacho 

abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, querendo, no 

prazo indicado, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, no valor de R$6.939,86 (seis mil e novecentos e trinta e 

nove reais e oitenta e seis centavos). Transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, fica desde já INTIMADO para apresentar, querendo, 

IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença, nos próprios autos, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação.

Despacho/Decisão: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA1. Preliminarmente, 

CONVERTE-SE a presente ação em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do art. 523 e ss. do CPC/2015. RETIFIQUE-SE a capa dos autos.2. 

INTIME-SE a parte executada, via edital (Art. 513, § 2º, IV, do CPC) para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo 

apresentado, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da 

execução, conforme §1º, art.523,CPC/2015.3. Decorrido o prazo sem 

pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de PENHORA do bem indicado 

pela parte ou de tantos quantos bastem para satisfação do crédito 

buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando-se imediatamente o Executado, conforme §3º, 523, CPC/2015, 

na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à 

sua revelia.4. Sendo o caso de penhora online, venham conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BacenJud.5. Transcorrido o prazo previsto 

no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, querendo, sua impugnação 

ao cumprimento de sentença.6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Advertência: 1) Não ocorrendo o pagamento voluntário dentro do prazo, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 2) Efetuado o pagamento 

parcial no prazo, a multa e os honorários previstos no art. 523, § 2º, do 

CPC, incidirão sobre o restante. 3) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, Mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 29 de outubro de 2019

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311140 Nr: 8548-58.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Eduardo Gonçalves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higara Huiane Carinhema 

Vadoni de Moura - OAB:10488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - OAB:276388, 

Marcos Hokumura Reis - OAB:, Sidney Pereira de Souza Junior - 
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OAB:SP/182.679

 Certifico que a Contestação de fls.516/547 foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE pela parte Requerida.

Impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para apresentar 

impugnação nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214736 Nr: 12292-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marques Amorim Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do despacho de fl. 232 proferido 

nos autos, impulsiono o feito para intimação das partes a manifestarem 

acerca do laudo apresentado pelo perito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240059 Nr: 16295-64.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A- Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) reais, quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244820 Nr: 2663-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Juarez Sebastião de Almeida, Maria das 

Dores Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do despacho proferido nos autos, 

impulsiono o feito para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem nos autos acerca dos honorários periciais no valor de R$ 

10.230,00 (dez mil e duzentos e trinta reais), no prazo de 5 (cinco) dias.

 Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260184 Nr: 13053-63.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSV, ESV, MAM, ESV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BLAINY DANILO 

MATOS BARBOSA,  para  devo lução  dos  au tos  nº 

13053-63.2017.811.0004, Protocolo 260184, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213361 Nr: 11471-96.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Trindade do Nascimento 

- OAB:27318B MT, Isabelle de Baptista - OAB:MT 19.065, João Paulo 

Vieira Deschk - OAB:11474-MT, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, 

Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, Sandra Negri - OAB:MT 

18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO EDUARDO DA SILVA ARAÚJO, 

Cpf: 72584068168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O Exequente é credor do executado por meio de 10 

(dez) notas promissórias, nas quais a data de emissão se deu em 

10.08.2014 e os vencimentos ocorreram nos dias 10 de cada mês, entre 

os meses de agosto de 2014 a maio de 2015. Visando receber o seu 

crédito de forma amigável, o Exequente promoveu inúmeras diligências 

junto à Executada, porém restaram infrutíferas. Desta feita, REQUER a 

citação da executada para pagar o débito, no prazo de 03 (três) dias; a 

condenação da Executada em ônus de sucumbência e honorários 

advocatícios.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 3.869,18 - Valor 

Atualizado: R$ 3.517,44 - Valor Honorários: R$ 351,74

Despacho/Decisão: DESPACHO.Vistos.Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, movida pelo MARCIO SALES DA 

SILVA, em desfavor de PAULO EDUARDO DA SILVA ARAÚJO, todos 

qualificadas nos autos.Cite-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 

03 (três) dias, nos termos do artigo 652 do Código de Processo Civil.Não 

efetuado o pagamento no prazo legal, deverá o Oficial de Justiça proceder 

de imediato à penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto, 

intimando na mesma oportunidade os executados (CPC, art. 652, 

§1º).Consigne no mandado que o executado terá o prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, para opor 

embargos, a teor do que dispõe o artigo 738 do mesmo Estatuto 

Processual Civil.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

causa. Consigne no mandado que, caso haja o pagamento integral da 

dívida no prazo fixado, a verba honorária será reduzida pela metade, 

conforme preceitua o parágrafo único do artigo 652-A, do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 29 de outubro de 2019

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160329 Nr: 899-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Pereira da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BOSCO PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR, Cpf: 99766272115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: De acordo com a cédula de crédito bancário n. 

104090003311, firmada em 01.10.2009, o autor concedeu ao requerido um 

crédito (valor líquido) de R$5.296,00, já incluídos os encargos iniciais de 

financiamento, com a obrigação de pagar pontualmente o empréstimo em 

50 (cinquenta) parcelas mensais e sucessivas, no valor nomin al de 

R$179,71 cada, ocorrendo o vencimento da primeira no dia 01.11.2009 e o 

da última no dia 01.12.2013. Esse emprestimo ensejou o Requerido a 

comprar o seguinte bem: marca Yamaha, modelo YBR Factor K, cor prata, 

ano de fabricação/modelo 2009/2009, CHASSI 9C6KE122090076469, 

gasolina. Em garantia do contrato de financiamento, o requerido ofereceu 

ao autor, em Alienação Fiduciária, o bem acima descrito, tornando-se 

alienante e depositário fiel. O Requerido não pagou no vencimento as 

prestações vencidas na data de 01.11.20009, e as subsequentes. Desta 

feita, REQUER a busca e apreensão do bem; a citação do Requerido para 

pagamento do débito, sob pena de consolidar-se a propriedade e posse 

do bem em favor do Requerente, devendo ser oficiado ao Detran; seja, ao 

final, julgada procedente a ação, condenando o Requerido em juros e 

multas legais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 25.940,70 - Valor 

Atualizado: R$ 23.582,45 - Valor Honorários: R$ 2.358,25

Despacho/Decisão: VISTOS.1.Trata-se de ação de busca e apreensão, 

com pedido de liminar, ajuizada por BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL 

S.A em face de JOÃO BOSCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR.2.Aduz o 

requerente que celebrou com o requerido um contrato de financiamento de 

crédito, entabulado com fulcro no Decreto-Lei 911/69, recebendo como 

garantia fiduciária o bem descrito na inicial.3.A inicial veio instruída pelos 

documentos constantes às fls. 09/52, dos quais se destacam o contrato 

celebrado (fls. 32/38) e a notificação de constituição em mora (fl. 47/49), 

e, ainda, o instrumento d eprotesto acostado á fl. 77.4.É O RELATÓRIO. 

DECIDO.5.O sucesso do pleito liminar depende exclusivamente da 

demonstração e comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, 

consoante comando legal extraído do art. 3º do Decreto Lei 

911/69.6.Conforme se infere da análise dos autos, a requerida celebrou 

com o requerente um contrato de financiamento de crédito, tendo aquela 

dado como garantia fiduciária o bem descrito na peça inaugural (fls. 

32/38).7.Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 47/49 e 77) o requerido 

continuou inadimplente, pelo que está constituído em mora.8.Dessa forma, 

imperiosa a concessão da medida liminar, haja vista a presença dos seus 

requisitos autorizadores.9.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR 

postulada e DETERMINO A BUSCA E APREENSÃO do veículo da 

marca/modelo YAMAHA YBR FACTOR K, cor PRATA, ano/modelo 

2009/2009, chassi: 9C6KE122090076469, conforme descrito na 

inicial.10.Executada a liminar, CITE-SE a requerida para purgar a mora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, 

conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova 

redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.11. O veículo ficará 

depositado com os representantes legais do requerente.12.Caso os 

representantes legais do requerente não levantem o bem logo após a 

apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, devendo o 

autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido.13.CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no 

art. 172, §2º, CPC.14.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 29 de outubro de 2019

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161966 Nr: 2982-75.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteria Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ribeiro Napolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 2982-75.2012.811.0004, Protocolo 161966, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274266 Nr: 3661-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson da Silva Schultz - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 274, § único do CPC e considerando que o(s) 

requerente(s) não atualizou (aram) o endereço nos autos e que o 

processo está paralisado há mais de 30 dias, remeto os autos conclusos 

para deliberações.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286356 Nr: 10826-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pousada Pé da Serra Ltda, Carmen Lúcia 

Aparecida Oliveira, Dirceu Lino, Jaqueline de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA - OAB:5.444/MT, Fernando César Bortolaia - OAB:MT 

5.444

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 40 de 1073



carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310571 Nr: 8235-97.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Souza Gomes - 

OAB:SP/247926, Guilherme Pinheiro de Figueiredo Dias - 

OAB:SP/412729, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273843/SP, Leandro Stoianov Giuntoli Murakami - 

OAB:SP/373568, Marina Pepe Ribeiro Barbosa - OAB:332.422/SP, 

Michaelis da Silva Oliveira - OAB:SP/342040, Paulo Fernando Lopes 

de Almeida - OAB:305.877/SP, Renata Cristina Pastorino 

Guimarães Ribeiro - OAB:SP/197485, Ronaldo de Matos - 

OAB:SP/231677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:MT/20191/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 8235-97.2019.811.0004, Protocolo 

310571, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311290 Nr: 8639-51.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildeson Ferreira do Carmo, Raifa Ribeiro Hamida do 

Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENILDA DA SILVA GOMES - 

OAB:19978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Nos termos do despacho proferido nos autos, impulsiono os autos e 

procedo a intimação do embargado para se manifestar nos autos no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318316 Nr: 12316-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTONAUTIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

Cornélio de Carvalho Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40758 Nr: 529-88.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT, Gilmar A. Subtil Godinho - OAB:MT/11.436, Luis 

Carlos Conejo - OAB:13056/MT

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 

averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54362 Nr: 2172-47.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 

averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54362 Nr: 2172-47.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 ( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77236 Nr: 728-71.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalém Engenharia Construção e 

Consultoria Ltda, Agenor Jacomini, Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Gomes da Silva - 

OAB:183333/sp, Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84786/SP, Luiz 

Antonio Gomiero Júnior - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 72,00 ( setenta e dois reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77236 Nr: 728-71.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalém Engenharia Construção e 

Consultoria Ltda, Agenor Jacomini, Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Gomes da Silva - 

OAB:183333/sp, Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84786/SP, Luiz 

Antonio Gomiero Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 

averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231197 Nr: 9901-41.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. A. Mora e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Mandu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6.272/MT, Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258028 Nr: 11490-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Ronaldo de 

Miranda Filho, Terceiros Interessados

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s).

"Art. 1.206...§ 9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258305 Nr: 11703-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. BERTOLUCI, Lorrana Martins Bertoluci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265891 Nr: 16704-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Antonia de Sousa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Mundo Amazonia Moveis e Utilidades 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Certifico que os recursos de apelações de folhas 101/193 apresentado 

pela parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo preparado 

às folhas 110/111 E, O RECURSO de folhas 194/196 apresentado pela 

parte autora também fora interposto tempestivamente, possuindo 

gratuidade da justiça. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os 

presentes autos para intimação das partes para contrarrazoarem no 

prazo de quinze dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313401 Nr: 9755-92.2019.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMr, MHMR, LGMR, Rosilene Moreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Ferreira Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regimeiry Rezende Heidtmann 

- OAB:25.983/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLITON FERREIRA RESENDE, Cpf: 

02780242116, Rg: 2031939-6, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: OS REQUERENTES SÃO FILHOS LEGÍTIMOS DO 

REQUERIDO, FRUTO DO RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE O 

REQUERIDO E A GENITORA DOS REQUERENTES, QUE VIVERAM EM 

UNIÃO ESTÁVEL POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 08 ANOS. OCORRE 

QUE HÁ TEMPOS O CASAL DEIXOU DE CONVIVER EM HARMONIA, 

ESPECIALMENTE APÓS O NASCIMENTO DA FILHA CAÇULA QUE 

PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E ASSIM OS 

DESENTENDIMENTOS SE TORNARAM FREQUENTES PROVOCANDO 

CONFLITOS HABITUAIS ENTRE O CASAL OCASIONANDO A INEVITÁVEL 

SEPARAÇÃO. EM CONSEQUÊNCIA DA SEPARAÇÃO A GENITORA POR 

MOTIVOS DE SUBSISTÊNCIA SE MUDOU COM OS FILHOS PARA A CIDADE 

DE ARAGUAIANA-MT., ONDE ENCONTRARIA MAIOR AMPARO DE 

FAMILIARES E AMIGOS PARA CUIDAR DOS FILHOS, TENDO EM VISTA O 

COMPLETO ABANDONO POR PARTE DO GENITOR NA CIDADE DE 

MIRASSOL D'OESTE-MT.

Despacho/Decisão: Indefiro o pedido de citação por hora certa, eis que 

não há indícios de que o requerido esteja ocultando-se para sua 

citação.Porém, não estando especificado o local onde encontra-se ele 

atualmente, podemos concluir que encontra-se em local incerto e não 

sabido, de forma que determino a sua citação por edital.Expeça-se o edital 

e, após, venham-me conclusos para análise da necessidade de nomeação 

de curador especial.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Édina Margareth 

Ferreira Moraes, digitei.

Barra do Garças, 10 de março de 2020

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299707 Nr: 2173-41.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Diolindo de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Americo Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - 

OAB:25.467, NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - OAB:27413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANA AMERICO GOMES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AS PARTES TIVERAM UM RELACIONAMENTO 

CONJUGAL, E DESSA UNIÃO NASCEU O MENOR LEONARDO AMÉRICO 

DIOLINDO, FILHO DO CASAL. NO ENTANTO, O REQUERENTE E A 

REQUERIDA DECIDIRAM CONSENSUALMENTE PELO FIM DO 

RELACIONAMENTO, SENDO QUE, NO MOMENTO DA SEPARAÇÃO, FICOU 

ESTABELECIDO QUE A GUARDA DA CRIANÇA SERIA EXERCIDA POR 

AMBOS. NO ENTANTO, HÁ A NECESSIDADE DE UM NOVO ACORDO 

ENTRE AS PARTES VISANDO À REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA DO 

MENOR, UMA VEZ QUE, O GENITOR DESEJA EFETIVAR A RELAÇÃO DE 

AFETO E COMPANHEIRISMO DA CRIANÇA COM A MÃE, O QUE ESTÁ 

SENDO MINADO EM VIRTUDE DO POUCO TEMPO DE CONVIVÊNCIA QUE 

ESSA TEM PASSADO COM A CRIANÇA.. O REQUERENTE EXERCE SUA 

PROFISSÃO NA FAZENDA, FICANDO AFASTADO POR UM PERÍODO DA 

CIDADE, LOGO QUANDO ESTÁ FORA DA CIDADE, NÃO PODE FICAR COM 

A GUARDA DA CRIANÇA E DESEJA QUE A GENITORA EXERÇA O PAPEL 

DE CUIDADORA DO MENOR. PORTANTO, O GENITOR VISLUMBRA A 

NECESSIDADE DA GUARDA COMPARTILHADA, SENDO QUE, NOS 

PERÍODOS EM QUE ESTIVER LABORANDO NA FAZENDA, A GENITORA 

EXERCERÁ A GUARDA DO MENOR, E NO PERÍODO QUE O REQUERENTE 

ESTIVER NA CIDADE ESSE EXERCERÁ A GUARDA DA CRIANÇA. O QUE 

TEM MOSTRADO INVIÁVEL ATÉ O MOMENTO, UMA VEZ QUE O GENITOR 

TEM MANTIDO A GUARDA UNILATERAL, EM VIRTUDE DA GENITORA NÃO 

ESTAR CUMPRINDO DE FORMA IGUALITÁRIA AS DIVISÕES DE 

RESPONSABILIDADE. NO ENTANTO, AMBOS TEM A APTIDÃO DE 

EXERCER O PODER FAMILIAR, COMO ADIANTE SERÁ PROVADO. E O 

REQUERENTE DESEJA SATISFAZER A PRETENSÃO DE DIVIDIR DE FORMA 

IGUALITÁRIA AS RESPONSABILIDADES COM O MENOR, BEM COMO, QUE 

AMBOS POSSAM USUFRUIR DE TEMPO DE QUALIDADE COM A CRIANÇA 

PARA NÃO AFETAR AFETIVO ENTRE ELES.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, autorizo que a citação da parte não 

encontrada para citação pessoal seja feita por edital.Determino, nos 

termos do artigo 257, inciso II do Código de Processo Civil, a publicação do 

edital na rede mundial de computadores – por intermédio do Diário da 

Justiça Eletrônico - DJE, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça (acaso estes últimos sistemas já 

encontrem-se em pleno funcionamento), que deve ser certificada nos 

autos.Consoante dispõe o inciso III da norma acima citada, determino o 

prazo de 30 (trinta) dias para o edital em questão.Deixo de determinar a 

publicação do edital em jornal local de ampla circulação ou por outros 

meios (artigo 257, parágrafo único), eis que inexiste jornal na comarca e 

não há outros meios mais efetivos que a rede mundial de computadores 

para tal.Fica o requerente advertido que, eventualmente comprovado que 

fora alegada dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras 

para a realização de citação por edital, incorrerá em multa de 5 (cinco) 

vezes o salário-mínimo, conforme autoriza o artigo 258 caput do Código de 

Processo Civil.Expirado o prazo do edital, o que deverá ser certificado, 

voltem-me os autos conclusos para análise de necessidade de nomeação 

de curador especial.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Édina Margareth 

Ferreira Moraes, digitei.

Barra do Garças, 10 de março de 2020

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306451 Nr: 5877-62.2019.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVFB, VGFB, Daniela Ferreira Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio de Almeida Brandão

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO DE ALMEIDA BRANDÃO, Cpf: 

04611424146, Rg: 22347623, Filiação: Joelma Pacheco de Almeida e Almir 

Chaves Barndão, data de nascimento: 08/04/1993, brasileiro(a), natural de 

Nortelância-MT, solteiro(a), mecânico, Telefone 99238-6086/992174438. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 43 de 1073



atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A MÃE DOS REQUERENTES MANTEVE UM 

RELACIONAMENTO COM O REQUERIDO POR APROXIMADAMENTE 05 

(CINCO) ANOS, ADVINDO DA UNIÃO O NASCIMENTOS DOS MENORES, 

AGATHA VITÓRIA FERREIRA BRANDÃO E VICTOR GABRIEL FERREIRA 

BRANDÃO. A GENITORA DOS INFANTES ASSEVERA QUE DEPOIS DA 

SEPARAÇÃO, O REQUERIDO NUNCA AJUDOU NA MANUTENÇÃO DOS 

MENORES, QUE ESTÃO NA TENRA IDADE E NECESSITAM DE CUIDADOS 

ESPECIAIS, ALÉM DE ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, VESTUÁRIO, DENTRE 

OUTROS. DESTA FORMA, É IMPRESCINDÍVEL O AUXÍLIO DO REQUERIDO, 

POIS EMBORA A GENITORA SE ESFORCE PARA ATENDER TODAS AS 

NECESSIDADES DE SEUS FILHOS, O PAI DEVE CUMPRIR COM SUAS 

OBRIGAÇÕES PATERNAS. A GENITORA ASSEVERA QUE O SENHOR 

FÁBIO TRABALHA COMO MECÂNICO NA OFICINA BRANDÃO MOTOS 

NESTA CIDADE E AUFERE APROXIMADAMENTE UMA RENDA DE R$ 

1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS), SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, 

QUE PRESTE O DEVIDO AUXÍLIO AOS MENORES.

Despacho/Decisão: Defiro a citação do requerido por edital.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Após, conclusos para análise da necessidade de 

nomeação de curador especial.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Édina Margareth 

Ferreira Moraes, digitei.

Barra do Garças, 10 de março de 2020

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218884 Nr: 2115-43.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPLdM, Simony Polizelli Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Adriano Pereira de Moraes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ADRIANO PEREIRA DE 

MORAES, Cpf: 45188254115, Rg: 721.718, Filiação: Antonia Vieira de 

Moraes e João Pereira de Moraes, solteiro(a), operador de sistemas, 

Telefone 62-9983-0202. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais)

Resumo da Inicial: A MÃE REQUERENTE, QUE LHE ASSISTE, E O 

REQUERIDO SE SEPARARAM QUANDO CARLA TINHA 03 TRÊS) ANOS. 

DESDE ENTÃO, O PAI PAGA MENSALMENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 

A MENOR, NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). A JOVEM COM 

17 (DEZESSETE) ANOS E PRETENDE DAR CONTINUIDADE AOS ESTUDOS, 

NECESSITANDO, PARA ISSO, DE MAIOR CONTRIBUIÇÃO DO PAI. 

ENTRETANTO, O REQUERIDO NÃO QUER AJUDAR. O SENHOR CARLOS É 

EMPRESÁRIO E TEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR OS ESTUDOS DA FILHA, 

MESMO ESSE SENDO PREPARATÓRIO PARA UM CURSO DE MEDICINA EM 

GOIÂNIA, ONDE O REQUERIDO CONSTITUI RESIDÊNCIA. POIS, SEM 

SENHUM PREJUÍZO OU DIFICULDADE, O SENHOR CARLOS FEZ O MESMO 

PARA SUA OUTRA FILHA, ALÉM DE CUSTAR TODA A FACULDADE DE 

MEDICINA.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, autorizo que a citação da parte não 

encontrada para citação pessoal seja feita por edital.Determino, nos 

termos do artigo 257, inciso II do Código de Processo Civil, a publicação do 

edital na rede mundial de computadores – por intermédio do Diário da 

Justiça Eletrônico - DJE, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça (acaso estes últimos sistemas já 

encontrem-se em pleno funcionamento), que deve ser certificada nos 

autos.Consoante dispõe o inciso III da norma acima citada, determino o 

prazo de 30 (trinta) dias para o edital em questão.Deixo de determinar a 

publicação do edital em jornal local de ampla circulação ou por outros 

meios (artigo 257, parágrafo único), eis que inexiste jornal na comarca e 

não há outros meios mais efetivos que a rede mundial de computadores 

para tal.Fica o requerente advertido que, eventualmente comprovado que 

fora alegada dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras 

para a realização de citação por edital, incorrerá em multa de 5 (cinco) 

vezes o salário-mínimo, conforme autoriza o artigo 258 caput do Código de 

Processo Civil.Expirado o prazo do edital, o que deverá ser certificado, 

voltem-me os autos conclusos para análise de necessidade de nomeação 

de curador especial.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Édina Margareth 

Ferreira Moraes, digitei.

Barra do Garças, 10 de março de 2020

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287538 Nr: 11569-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Leite de morais, Cicero Leite de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:, Luciano Justino da Silva - OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.” Procedo ainda a intimação para 

comparecer na Secretaria a fim de assinar e retirar o Termo de Curatela 

atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266035 Nr: 16809-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNR, MNP, GHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Hortalino Oliveira - 

OAB:MT 21.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARIMA FACCIOLI CARAM - 

OAB:3460

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260516 Nr: 13306-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 
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C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCAdS, LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321039 Nr: 13621-11.2019.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nainy Correa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fernandes - 

OAB:OAB/MT 22.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar se 

pretende a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão, 

conforme determinado no r. despacho de fls. 20/20vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164058 Nr: 5779-24.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Junqueira, Fabiana Junqueira, Adriana 

Junqueira, Silvana Junqueira, Mariana Junqueira, Pedro Junqueira Neto, 

Fabiana Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nivaldo Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291454 Nr: 13859-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias (Prefeito), 

Acidemando de Moraes Carvalho, Alencar Soares Filho, Monte Alegre 

Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 Ante o exposto, RECEBO a petição inicial, nos termos do artigo 17, § 9º, 

da Lei de Improbidade Administrativa. Oficie-se a Câmara Municipal de 

Barra do Garças para que tome ciência acerca do curso desta ação, em 

que figura como requerido o Prefeito Municipal. Citem-se os requeridos 

para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

previsto no artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor na inicial (artigo 344 do Código de Processo Civil). 

Após, cite-se o Município de Barra do Garças, em conformidade com o 

artigo 17, §3º da Lei 8.429/1992, na pessoa de seu Vice-Prefeito ou 

Procurador Geral, para, querendo, apresentar manifestação.Decorrido o 

prazo acima, diga o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188562 Nr: 9134-71.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marcia Antonio Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, na forma do artigo 535, §2º, do CPC, ressalta-se que 

não foram observadas as regras fixadas pelo STJ consubstanciado no 

entendimento do STF, tanto pela parte exequente quanto pela executada 

que, apesar de ter anexado a metodologia correta dos cálculos a fls. 289, 

não a aplicou nas planilhas de liquidação a fls, 299/307, tendo em vista a 

incidência do INPC na correção monetária quando deveria ser o IPCA-E. 

Dessa forma, rejeito a impugnação e determino à parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o valor da execução, de modo a 

aplicar:a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização 

simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E.Com a apresentação do cálculo, manifeste-se o executado em 15 

(quinze) dias e, após, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189786 Nr: 10136-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, na forma do artigo 535, §2º, do CPC, uma vez que 

tanto pela exequente quanto pela executada não foram observadas as 

regras fixadas pelo STJ, consubstanciado no entendimento do STF, rejeito 

a impugnação e determino à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, corrigir o valor da execução, de modo a aplicar:a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.Com a 

apresentação do cálculo, manifeste-se o executado em 15 (quinze) dias e, 

após, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 298117 Nr: 1314-25.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biramer Ndiaye

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 
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Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINA T. DA 

COSTA DINIZ - OAB:4.481

 Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela movida por Biramer Ndiaye em desfavor da Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso. O autor atribui à causa o valor de R$ 

998,00 (novecentos e noventa e oito reais). De acordo com o art. 2° da Lei 

n. 12.153/2009, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi 

fixada a partir de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor), 

ou seja, ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos; e b) material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2°, § 1.º 

da Lei n.º 12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas 

perante o Juizado Especial da Fazenda, dentre as quais não se insere a 

ação em exame. Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

sedimentou por Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 – Tema 

01, que "Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial." , restando acordado que o cumprimento da tese estaria 

condicionado às exceções previstas no Art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 

Além disso, ressalta-se que em comarcas em que não houver Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados 

Especiais Cíveis . Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas 

homenagens. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196867 Nr: 1734-69.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirlândia Miranda Matos & Cia Ltda, Leliane 

Miranda Matos, Mirlândia Miranda Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 Vistos.

Manifeste-se o exequente acerca da petição retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207210 Nr: 7877-74.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvânia Rodrigues Noleto Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o Tribunal tem decidido pela competência funcional do 

juízo sentenciante nos conflitos levados à sua apreciação, reconheço a 

competência deste processo julgado para dar-lhe seguimento. Dessa 

forma, revogo a decisão de fls. 117.

O julgamento de segundo grau determina a liquidação de sentença por 

arbitramento para se apurar a existência de efetiva defasagem 

remuneratória, a qual não é possível de se extrair com os documentos ora 

encontradiços nos autos.

Assim, tendo em vista que até o momento não houve manifestação da 

parte autora quanto à liquidação, fase precedente ao cumprimento do 

julgado, aguarde-se no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242588 Nr: 1127-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. Primo dos Santos, Edilaine Duarte Primo 

dos Santos

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

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 taxas de juros deveriam ser aplicados a cada tipo de condenação da 

Fazenda Pública. Sendo assim, para condenações judiciais em geral, como 

é o caso dos autos, o STJ firmou o seguinte entendimento: As 

condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se 

aos seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao 

mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001;b) no período posterior à vigência do CC/2002 e 

anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes 

à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;c) no período 

posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice 

de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com 

base no IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).Portanto, a correção monetária 

deve incidir a partir do respectivo ajuizamento; a multa de 2% deve ser 

excluída; e os juros e correção deve observar o seguinte:a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001;b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa 

Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;c) no período 

posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice 

de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com 

base no IPCA-E.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, corrigir os cálculos da execução e, após, intime-se o 

executado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183429 Nr: 5037-28.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

Antes da análise do pedido de adjudicação, o exequente deve juntar 

certidão de matrícula atualizada do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Se inerte, arquivem-se os autos, na forma do artigo 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 73769 Nr: 6828-76.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenice L. Silva, Edenice Lopes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que se trata de execução fiscal que se arrasta há anos 

sem que atinja seu objetivo, diga a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da prescrição intercorrente.
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 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169756 Nr: 1908-49.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Ponte Branca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que há nos autos a requisição, manifeste-se o executado 

acerca da petição retro, inclusive para comprovar o pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 29695 Nr: 608-38.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crea / MT - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura & Agronomia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Lourenço de Melo - Me, Dalvo Lourenço de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT, PROCURADOR DO CREA-MT - OAB:6.475-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em análise dos autos, pude constatar que a exequente mesmo 

devidamente intimada para se manifestar, proporcionando o 

prosseguimento do feito, se manteve inerte.

 Portanto, SUSPENDO o curso processual nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, e, ao término do prazo de 01 (um) ano, se nada manifestado que 

sejam arquivados os autos, conforme dispõe o art. 40, § 2º do mesmo 

dispositivo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 6788 Nr: 1238-70.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.ALVES PIEDADE REPRESENTAÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pascoal Lopes Bento - 

OAB:MT 5.769

 VISTOS.

Tendo em vista a petição de fl. 142, percebe-se que o documento trazido 

não atesta atualidade, visto que a certidão anexa à matrícula de fls. 

114/121 é de 2017. Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, acostar certidão atualizada da matrícula do bem 

imóvel.

 Se o imóvel ainda estiver em nome de algum dos executados, 

independentemente de novo despacho, lavre termo de penhora e expeça 

mandado de avaliação, de ambos intimando-se as partes, ficando o 

registro da penhora a cargo do exequente.

No silêncio, em face da ausência de bens, suspendo o feito, pelo prazo de 

01 (um) ano. Transcorrido o prazo sem manifestação, independente de 

novo despacho, remetam-se os autos ao arquivo nos termos do artigo 40, 

§§1°, 2º e 3º, da Lei de Execução Fiscal, anotando-se no Sistema Apolo 

que a prescrição intercorrente ocorrerá em 05 anos depois de arquivado.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245267 Nr: 2997-68.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Correa Ltda, Sandro Luis Corrêa, 

Geovani Ferreira da Silva

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

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO LUIS CORRÊA, Cpf: 

01473836921, Rg: 6.884.802-4, Filiação: Maria Corrêa e Carlos Alberto 

Corrêa, data de nascimento: 26/04/1977, brasileiro(a), natural de 

Mercedes-PR, casado(a), gerente administrativo. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o teor da r. 

decisão abaixo transcrita, bem como para apresentar(em) manifestação 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do bloqueio/penhora on line 

de valores efetivado(a) junto à instituição bancária, via sistema 

BACENJUD, no valor de R$22.418,60, conforme consta das fls. 47/49, dos 

autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Deferido o pedido de penhora online, via 

sistema BACENJUD, em contas em nome do executado, houve bloqueio do 

valor integral da ordem inicial. Dessa forma, intimem-se as partes acerca 

da penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, sem a 

oposição de embargos, venham-me os autos conclusos para prolação de 

sentença.Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, para que vincule a este feito o numerário 

t rans fe r ido ,  con forme ex t ra to  em anexo .Expeça-se  o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 11 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168118 Nr: 11095-18.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Gomes Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY EDUARDO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 11095-18.2012.811.0004, 

Protocolo 168118, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169975 Nr: 2222-92.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reifort Com. Ind. E Atacados de Baterias Ltda, 

Ester Batista da Silva Oliveira, Ally Vitório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESTER BATISTA DA SILVA OLIVEIRA, 

Cpf: 99353431115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o teor da r. 

decisão abaixo transcrita, bem como para apresentar(em) manifestação 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do bloqueio/penhora on line 

de valores efetivado(a) junto à instituição bancária, via sistema 

BACENJUD, na importância de R$1.696,77, conforme consta das peças de 
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fls. 61/62, dos autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Deferido o pedido de penhora online em contas 

em nome dos executados, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de 

valores parciais ao total da ordem inicial. Oficie-se à diretoria da Conta 

Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, para que vincule a 

este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.Dessa 

forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da 

parte exequente.Caso transcorrido o prazo, sem manifestação 

processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 11 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171081 Nr: 3668-33.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Célia Félix Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA CÉLIA FÉLIX ITACARAMBI, CNPJ: 

01437575129, Inscrição Estadual: 1.461.939-3. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o teor da r. 

decisão abaixo transcrita, bem como para apresentar(em) manifestação 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do bloqueio/penhora on line 

de valores efetivado(a) junto à instituição bancária, via sistema 

BACENJUD, conforme consta das peças dos autos - fls. 63/64.

Despacho/Decisão: Vistos.Deferido o pedido de penhora online em contas 

em nome dos executados, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de 

valores parciais ao total da ordem inicial. Oficie-se à diretoria da Conta 

Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, para que vincule a 

este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.Dessa 

forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da 

parte exequente.Caso transcorrido o prazo, sem manifestação 

processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 11 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156170 Nr: 8399-43.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Vera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERALDO VERA, Cpf: 11103710125, Rg: 

714.331, Filiação: Zene de Souza Vera e Luiz Vera, data de nascimento: 

29/03/1951, brasileiro(a), natural de Ponta Pora-MS, casado(a), ex-prefeito 

/ contador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o teor da r. 

decisão abaixo transcrita, bem como para apresentar(em) manifestação 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do bloqueio/penhora on line 

de valores efetivado(a) junto à instituição bancária, via sistema 

BACENJUD, conforme consta da fls. 71/72, dos autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Deferido o pedido de penhora online em contas 

em nome dos executados, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de 

valores parciais ao total da ordem inicial. Oficie-se à diretoria da Conta 

Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, para que vincule a 

este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.Dessa 

forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos, expeça-se alvará 

de levantamento em favor da parte exequente.Caso transcorrido o prazo, 

sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 11 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194823 Nr: 430-35.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Borges, Eurides David Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Caldas Rodrigues - 

OAB:MT 18.838

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

Mato Grosso - OAB:

 Autos nº. 430-35.2015.811.0004 – Cód. 194823

VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 05 

(cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças, 09 de março de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265570 Nr: 16538-71.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Senhorinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 VISTOS.

Em observância a Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, 

verifica-se que a competência da 1º Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande foi alterada, ficando esta 

competente para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em 

que tenham como parte o Estado de Mato Grosso, bem como as ações em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado.

Ainda na mesma Resolução, foi determinado que as ações em curso, que 

tenham como objeto prestações continuadas, devem ser remetidas a 1º 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

bem como as ações ajuizadas depois do dia 30 de setembro de 2019, data 

em que a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, estabeleceu 

para iniciar a redistribuição das ações mencionadas.
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 Posto isso, tendo em vista que a presente demanda se trata de prestação 

continuada, remetam-se os autos para a 1º Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com as nossas 

homenagens.

 Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228716 Nr: 8198-75.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Alves Cruvinel da Silva

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA 

MONÇÃO OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

8198-75.2016.811.0004, Protocolo 228716, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204125 Nr: 6159-42.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Ferreira de Brito, Michely Raquel Dias Pereira, 

Adelita Martins Dias, Cleuza Marina dos Santos Gonçalves, Edinair dos 

Santos Lopes Silva, Maria Amélia Pereira Brito de Souza, Edna Profeta da 

Fonseca Paiva, João Batista Cândido de Souza, Solimara Maria Machado 

Pinto, Maria Janes Alves de Oliveira, Maria de Lourdes Farias Lima, 

Elizabeth Martins Belmonte, Noeme do Rosário Braga, Caroline Barbosa 

Costa, Irany de Souza e Silva, Terezinha Talita da Silva, Zenaide Soares 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

Nos termos do artigo 510 do CPC, intimem-se as partes para 

apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de pareceres ou documentos 

elucidativos (por exemplo as leis da carreira, certidões da administração 

pública acerca do cargo exercido, e outros que permitam se extrair a 

remuneração do autor de todo o período trabalhado, etc.).

Decorrido o prazo sem a apresentação pela parte autora, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209744 Nr: 9409-83.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Andrade de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minas Gerais - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de indenização por erro jurídico c/c perdas e 

danos movida por André Luiz Andrade de Farias em desfavor de Minas 

Gerais - MG. O autor atribui à causa o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 

mil reais). De acordo com o art. 2° da Lei n. 12.153/2009, é de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir de dois critérios: a) 

econômico (causas de pequeno valor), ou seja, ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e b) material 

(direito material afirmado em Juízo): o artigo 2°, § 1.º da Lei n.º 

12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas perante o 

Juizado Especial da Fazenda, dentre as quais não se insere a ação em 

exame. Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou 

por Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 – Tema 01, que 

"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial." , restando acordado que o 

cumprimento da tese estaria condicionado às exceções previstas no Art. 

2º da Lei nº 12.153/2009. Assim, considera-se vencida a discussão acera 

da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

julgamento das causas que atendam os dois parâmetros requisitados pelo 

§ 1º, Art. 2º da lei 12/153/2009, respectivamente: valor e matéria. Além 

disso, ressalta-se que em comarcas em que não houver Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais 

Cíveis . Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas 

homenagens. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214468 Nr: 12155-21.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adile Paula da Macena

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido contido na exordial, de modo que condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez a Adile Paula da Macena desde o dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, de acordo com o artigo 43 da lei nº 

8.213/91.Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao 

INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de 

junho de 2009 (repercussão geral – Tema nº 810, STF). Sobre o regime de 

atualização monetária nas condenações em face do INSS, calcula-se 

segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei 

Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem 

corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 

(que incluiu o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o 

julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 905).CONDENO 

o demandado ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da 

causa.SEM CUSTAS ao demandado, uma vez que o INSS é isento do 

pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, 

averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja 

interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive 

nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios (Lei nº 

8.620/93, art. 8º, § 1º).Sentença não sujeita a remessa necessária.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

costume.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 09 de março de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272901 Nr: 2889-05.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Cód. 272901

VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca da certidão retro.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Barra do Garças - MT, 09 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 13342 Nr: 368-54.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L & S - Comércio & Prestação de Serviços 

Ltda, JOÃO PAULO PETERSEN, GUILHERME LOMBA DE MELO 

ASSUMPÇÃO, KHÁTIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos.

Tendo em vista que a parte executada é tão somente a pessoa jurídica L & 

S Comércio e Prestação de Serviços LTDA e que não há demonstração no 

sentido de desconsiderar a sua personalidade jurídica, indefiro a citação 

dos sócios.

Ante a não localização de bens para pagamento da dívida, arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35633 Nr: 606-34.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diari dos Reis Paulino Feitosa, Manoel 

Rodrigues Gonçalves, Pedro de Sousa Alves, Antônio Corrêa Filho, Jesus 

Alves dos Santos, Iran Nardes do Espírito Santo, Derci Nardes Gomes, 

Geneci Lopes de Lima, DINIS CARVALHO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

Tendo em vista a não aceitação, pelo Ministério Público, da proposta de 

acordo oferecida pelos executados, não há transação.

Certifique-se acerca do cumprimento da decisão de fls. 358/359.

Após, vista ao Ministério Público para o prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102481 Nr: 7484-28.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o executado, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Não impugnada a execução, conclusos para expedição de precatório em 

favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal, 

ou pagamento de obrigação de pequeno valor, que será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 295112 Nr: 16028-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuvany Campos Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 Assim, considera-se vencida a discussão acera da competência absoluta 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento das causas que 

atendam os dois parâmetros requisitados pelo § 1º, Art. 2º da lei 

12/153/2009, respectivamente: valor e matéria. Além disso, ressalta-se 

que em comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis 

.Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 10 de março de 2020.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 304935 Nr: 4975-12.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Soares Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilson Alves Matos, Município de Barra do 

Garças - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, no sentido de 

determinar que no prazo de 30 (trinta) dias, o ESTADO DE MATO GROSSO 

e o Município de Barra do Garças/MT submetam Denilson Alves Matos a 

internação compulsória no Hospital Adauto Botelho ou, na hipótese de falta 

de vagas, em qualquer outro hospital da rede pública ou particular de 

saúde a ser custeada pelo Poder Público, por ser tal internação 

necessária de acordo com recomendação médica. A determinação de 

internação será suspensa, independentemente de determinação judicial 

caso haja alta médica ou decisão equivalente por tratamento ambulatorial. 

Por corolário, julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios. Dê ciência às partes.Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Envie cópia da 

s e n t e n ç a  d e  m é r i t o  a o  e - m a i l : 

protocolojuridico@ses.mt.gov.br.Publique-se. Registra-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 09 de março de 2020.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 313793 Nr: 9944-70.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givaldo Barros Varjão, Patrícia Regina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, JOÃO JAKSON VIEIRA GOMES - OAB:20.239/O, 

NECY ARAÚJO LUSTOSA VIEIRA - OAB:7.491-A, Pollyana Machado 

de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378, THAIS ASSUNÇÃO NUNES - OAB:22.694-A

 Vistos. Dê vista a Defensoria Pública para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda a juntada dos documentos faltantes, conforme petição de 

fls. 112.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196341 Nr: 1359-68.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Chinali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Vistos.

Intime-se o executado, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Não impugnada a execução, conclusos para expedição de precatório em 

favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal, 

ou pagamento de obrigação de pequeno valor, que será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente.

Intime-se pessoalmente o exequente para regularizar sua representação 

nos autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244801 Nr: 2647-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudi Maria Ferreira Bonfim, Rui Ferreira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Encomind - Engenharia Comércio e Indústria 

Ltda, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS OLIVEIRA BASTOS 

RIBEIRO - OAB:15.757-B

 A expressão “cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge” 

estampada no artigo 144, VIII, do Código de Processo Civil deve ser 

interpretada de maneira ampliativa, considerando as possíveis 

repercussões negativas ao interesse público em ver questionada a 

distribuição da justiça; ao Poder Judiciário em ter a sua parcialidade 

colocada em dúvida; às partes ao carecerem de segurança ao 

reclamarem a tutela do Estado; ao julgador ao ficar exposto ao ceticismo 

sobre a lisura de seu trabalho.Sobre a garantia de imparcialidade do juiz, 

lembra Humberto Theodoro Júnior em seu Curso de Direito Processual 

Civil, volume I, 57ª edição. Rio de Janeiro, Forense, 2016:É imprescindível à 

lisura e ao prestígio das decisões judiciais a inexistência da menor dúvida 

sobre os motivos de ordem pessoal que possam influir no ânimo do 

julgador. Não basta, outrossim, que o juiz, na sua consciência, sinta-se 

capaz de exercitar o seu ofício com a habitual imparcialidade. Faz-se 

necessário que não suscite em ninguém a dúvida de que motivos pessoais 

possam influir sobre o seu ânimo.Assim, pelo exposto, nos termos do 

artigo 144, III, do Código de Processo Civil, de ofício, declaro-me impedido 

para processar a presente demanda a partir deste momento.Remetam-se 

os autos ao substituto legal.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Barra 

do Garças/MT, 10 de março de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246347 Nr: 3751-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrobarra Comércio de Cereais Ltda, Tereza Cristina 

Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso, Claudio Bezerra Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246968 Nr: 4214-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larissa Nascimento Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025

 Vistos.

Intime-se o executado, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Não impugnada a execução, conclusos para expedição de precatório em 

favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal, 

ou pagamento de obrigação de pequeno valor, que será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente.

Junte corretamente a mídia originária do Tribunal de Justiça.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290444 Nr: 13292-33.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidialda Rodrigues de Souza, Josimeire Soares de 

Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT, Gerson 

Rosa de Moraes (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Assim, considera-se vencida a discussão acera da competência absoluta 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento das causas que 

atendam os dois parâmetros requisitados pelo § 1º, Art. 2º da lei 

12/153/2009, respectivamente: valor e matéria. Além disso, ressalta-se 

que em comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis 

.Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 10 de março de 2020.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 88014 Nr: 1936-56.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT, Pedro Paschoal 

Rodrigues Alvares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Simon Barbosa, Adelson Marcos 

Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6132/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:GO 12.415, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.
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1. Acerca do pedido de penhora de valores em contas dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve a constrição parcial do valor da execução.

Oficie-se à Diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da penhora, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Transcorrido o prazo sem oposição de embargos, expeça-se alvará de 

levantamento em favor da parte exequente.

2. Quanto ao pedido de penhora de bens imóveis, deve o exequente trazer 

aos autos certidão de matrícula atualizada.

3. Realizada a busca de veículos em nome dos executados, via sistema 

RENAJUD, esta restou parcialmente frutífera.

Dessa forma, expeça-se o competente mandado para penhora e avaliação 

dos bens móveis encontrados, observando o endereço fornecido nos 

autos.

Após, abra-se vista às partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre a avaliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268167 Nr: 18170-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que a parte autora busca reconhecimento 

de doença ocupacional, indenização por danos materiais, 

reenquadramento, progressão na carreira, licença prêmio, adicional de 

insalubridade e indenização por danos morais.

Colhe-se dos autos que, apesar de indicar valor da causa, o autor requer 

pedido genérico, deixando de lado a regra disposta nos artigos 323 e 324, 

caput do Código de Processo Civil, em que se exige a determinação de 

individualização do pedido.

Ademais, o caso vertente não se enquadra nas hipóteses (exceções) de 

admissibilidade dos pedidos genéricos descritas no §1º, do artigo 324 do 

Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens 

demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do 

ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender 

de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção

Assim, oportunizo ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, quantificar o 

valor exato a que se busca, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485, inciso I do CPC.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Edital

 

 O DOUTOR DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª 

VARA CRIMINAL E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR DESTA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, NA 

FORMA DA LEI, ETC.

 FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 

conhecimento tiverem das Reuniões referente aos meses de março a julho 

do corrente ano do Tribunal do Júri Popular desta Comarca de Barra do 

Garças, Estado de Mato Grosso, que terão início no dia 23 de março de 

2020, às 07h:30min (horário mato-grossense), tendo sido sorteados para 

as referidas reuniões os seguintes Jurados e Suplentes:

 1.Bruno Rocha Olivieri, Estudante;

 2.Christiano Jose Barbosa, Vendedor Comércio;

 3.Dilma Lima Da Silva, Servidora Pública Aposentada;

 4.Elka Rosa De Jesus Esteves, Servidora Pública;

 5.Jasiel Pereira Padua, Empresário;

 6.Katia Santos Pinheiro, Bibliotecária;

 7.Luiz Carlos Dos Santos,Gerente;

 8.Valdinéa Robaldo Conceição Maciel, Vendedora Comércio;

 9.Marciel Carlos Lemos Pereira, Engenheiro;

 10.Ramon Felix Vilela, Estudante;

 11.Vardeli Oliveira de Souza, Servidor Público Civil Aposentado;

 12.Washington Borges Santiago, Vendedor Comércio;

 13.Alcione Balduino Prego de Souza, Comerciante;

 14.Victória Tôrres Vinogradova Guirra, Esteticista;

 15.Kawany Rotneder Silva, Estudante;

 16.Marcelo Serafim da Silva, Representante Comercial;

 17.Rodrigo Rodrigues da Silva, Escultor;

 18.Raimundo Dias Cabral, Servidor Público;

 19.Marilei Alves Lourenco, Contador;

20.Lianor Silva Cruz, Estudante;

 21.Joisse Teodoro de Freitas Amorim, Servidora Pública;

 22.Yarla Christina Vieira Lima, Contabilidade;

 23.Jade Alice Gonçalves Silva, Estudante, bolsista, estagiário e 

assemelhados;

 24.João Lucas de Sousa Bastos, Estudante;

 25.Neilorrane Pereira Neves, Estudante;

 26.Zilma Assis Cunha, Artesão;

 27.Zilomar Batista Rodrigues, Gerente;

28.Michelle Aparecida Moura, Agente administrativo;

 29.Keila Gouveia de Sousa, Operadora;

 30.Jasiel Pereira Pádua, Empresário;

 31.Jadir Luiz Werlang, Comerciante;

 32.Daiane Alvarenga Rosa, Comerciante;

 33.Anderson Carvalho de Moura-datilógrafo;

 34.Amanda Almeida Santos, veterinário;

 35.Adão Jesus de Almeida- servidor público;

 36.Adenil da Costa Claro Junior, Bolsista;

 37.Cicero Manoel Medeiros, Jardineiro;

 38.Janaina Soares de Abreu, Operador;

 39.Joao da Silva Vilela, Eletricista;

 40.José Francisco Soares Rangel, Cozinheiro.

 NOTIFICA, pois, a todos os jurados e suplentes, para comparecerem no 

Plenário do Tribunal do Júri Popular, Anexo ao Edifício do Fórum Local, 

situado na Rua Francisco Lira nº 1051, Setor Sena Marques, nesta cidade, 

no dia designado e nos demais dias subsequentes, ou enquanto durar a 

reunião, sob pena de multa, se intimados forem e não comparecerem. E 

para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente 

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

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 

Eu, Valdete Alves de Sousa Dutra, Gestora Judiciária da Primeira Vara 

Criminal, que o fiz digitar e assino.

 Douglas Bernardes Romão.

 Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri.

  

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 313750 Nr: 9927-34.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Lincio Silva de Amorim Andre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS LINCIO SILVA DE AMORIM 

ANDRE, Cpf: 08051603109, Rg: 22764964, Filiação: Cleuzia Silva de 

Amorim e José Pereira André, data de nascimento: 04/07/2000, 

brasileiro(a), natural de Gouvelâçndia-GO, solteiro(a), desempregado, 

Telefone 64-99933-1119. atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, do inteiro teor da 

denúncia, para OFERECER DEFESA PRÉVIA, por escrito, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS.

Resumo da Inicial: Denunciado nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inc. III, 

ambos da Lei 11.343/06, com as implicações da lei 8.072/90

Despacho/Decisão: DecisãoAutos de cód. 3137501.RelatórioTrata-se de 

denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de Lucas Lincio 

Silva de Amorim André, nascido em 04.07.2002, filho de José Pereira 

André e de Cleuzia Silva de Amorim, incurso, em tese, no art. 33, caput, 

c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n°11.343/06.O réu foi preso em flagrante 

no dia 02.06.2019 e em sede de audiência de custódia, foi concedida a 

liberdade provisória mediante a manutenção do endereço 

atualizado.Expedido mandado de notificação pessoal, verifica-se que o 

réu encontra-se em local incerto e não sabido, conforme certidão 

apresentada pelo oficial de justiça em fl. 53.Posteriormente, foi expedida 

carta precatória para o juízo de Quirinópolis-GO com a finalidade de 

notificar o acusado, diligência que restou frustrada (fl. 57).Diante disto, o 

Ministério Público requer a notificação do acusado por edital, nos termos 

do art. 361 e 364, do Código de Processo Penal, bem como a decretação 

de prisão preventiva ante o descumprimento da cautelar imposta (fls. 

58/61).É o breve relato.2.Fundamentação 2.1 Da notificação por 

editalFrustrada a notificação pessoal do réu nos endereços fornecidos, 

acompanho o parecer ministerial e determino a notificação pela via 

editalícia, nos termos do art. 361 e art. 364, ambos do CPP. 2.2 Da prisão 

preventivaQuanto à prisão preventiva do acusado, entendo ser o caso de 

decretação, vez que o acusado possui ciência inequívoca da existência 

de persecução criminal contra si, tendo em vista sua prisão em flagrante 

delito. Ademais, o acusado foi agraciado com liberdade provisória em fl. 

43.Necessário enfatizar que quando da concessão de liberdade, 

determinou-se ao réu a condição de manter o endereço atualizado, 

advertindo-o que o descumprimento de quaisquer das condições fixadas 

acarretariam na revogação do benefício. A circunstância retratada nas 

certidões de fls. 53 e 57, denotam nítido propósito de se esquivar da 

responsabilização criminal, pelo que decreto a prisão preventiva do 

acusado Lucas Lincio Silva de Amorim André, para fins de assegurar a 

aplicação da lei penal, e em razão do descumprimento da cautelar fixada, 

nos termos do art. 312, caput, e parágrafo único, do CPP.Sobre isto, é 

entendimento jurisprudencial.“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO 

EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. 

GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO. 1. A validade da 

segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão 

devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código 

de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que 

consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva se impõe 

como forma de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente 

não foi localizado no endereço fornecido à autoridade policial, o que 

denota seu intuito de se furtar da responsabilização penal. 3. Não se 

olvida que "Esta Corte entende que é ilegal a decretação da prisão 

preventiva com fundamento isolado no art. 366 do Código de Processo 

Penal". Isso porque "[...] diante da não localização do denunciado para ser 

citado, sequer é possível saber se ele tinha conhecimento do fato, daí 

porque inviável presumir a fuga". (HC 355.850/TO, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 

10/10/2016). Contudo, na hipótese, depreende-se dos autos que o 

paciente teve conhecimento do início da persecução penal em seu 

desfavor, haja vista que foi preso logo após o suposto cometimento do 

crime, tendo, inclusive, indicado endereço no qual não foi localizado 

posteriormente, o que motivou a decretação da prisão cautelar. 4. Recurso 

ordinário desprovido. (STJ - RHC: 80016 MG 2017/0004517-4, Relator: 

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 

13/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/08/2017).”3.Dispositivoa)Notifique-se por edital, conforme o artigo 361 

do CPP, o acusado Lucas Lincio Silva de Amorim André, com o prazo de 

15 (quinze) dias, como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 

351, do STF.b)Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor de 

Lucas Lincio Silva de Amorim André, com validade até 01.06.2039, 

inscrevendo-se no BNMP.c)Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 14 

de fevereiro de 2020Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 06 de março de 2020

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 327824 Nr: 1736-63.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wedes Pereira Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 Decisão

Autos cód. 327824

 Trata-se de carta precatória expedida pelo Juiz deprecante de São Félix 

do Araguaia/MT, com a finalidade de realizar a oitiva de Wedes Pereira 

Cruz.

 Presentes os requisitos do art. 354, CPP, designo oitiva para o dia 

22.05.2020 às 13hrs15min (MT).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 05.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 327819 Nr: 1731-41.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Felipe Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Rodrigues de Souza 

- OAB:GO23837

 Decisão

Autos cód. 327819

 Trata-se de carta precatória expedida pelo Juiz deprecante de 

Goiânia/GO, com a finalidade de realizar a oitiva da testemunha Geovania 

Vieira dos Santos.

 Presentes os requisitos do art. 354, CPP, designo audiência de instrução 

para o dia 22.05.2020 às 13hrs00min (MT).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 05.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDPCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislaine Paula Costa 

Campos - OAB:15.763/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, WILIAN R. ROCHA - OAB:MT24172

 Nos termos da decisão de folhas 1887, faço a intimação da Defesa e do 

Assistente de Acusação, por seus advogados, via DJE, para nos termos 

do artigo 479 do Código de Processo Penal, manifestarem sobre a juntada 

de cds aos autos pelo Ministério Público, constante de folhas 1874/1875, 

pelo prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 322637 Nr: 14343-45.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Costa Eduardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 
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OAB:37682/GO

 .3.Dispositivoa)Absolvo o acusado Alexsandro Costa Eduardo, quanto ao 

delito tipificado no art. 330, do CP, nos termos do art. 386, inciso VII, do 

CPP;b)Condeno o acusado Alexsandro Costa Eduardo como incurso na 

sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 5 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no 

regime fechado (art. 33, § 2°, alínea ‘a’, do CP), vedada a substituição e a 

suspensão condicional da pena;c)Condeno o acusado Alexsandro Costa 

Eduardo como incurso na sanção do art. 12, caput, da Lei 10.826/03, 

aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida 

inicialmente no regime semiaberto (art. 33, § 2°, alínea ‘b’, do CP), vedada a 

substituição, nos termos do § 1º, do art. 69, do CP;d) Condeno o acusado 

Alexsandro Costa Eduardo ao pagamento do total de 593 (quinhentos e 

noventa e três) dias- multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia- 

multa;e)Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade;f)Condeno em 

custas;g)Destruam-se as drogas, a balança de precisão, os saquinhos 

transparentes de entorpecentes e a faca apreendidos;h)Remeta-se a 

arma e as munições ao comando do exército, nos termos do art. 25, da Lei 

nº. 10.826/03;i)Quanto aos valores apreendidos, decreto a perda em favor 

da União;j)Quanto aos documentos pessoais, restituam-se a quem de 

direito;k)Quanto aos demais objetos apreendidos que não foram objeto de 

restituição e não foi determinada a respectiva destruição, decreto a perda 

em favor da União; l)Expeça-se guia de execução provisória a ser 

anexada no executivo de pena nº. 10885-59.2015.8.11.0004 

(SEEU);m)Com o trânsito em julgado para ambas as partes: 1) 

comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) expeça-se guia 

definitiva, e 3) Cumpra-se o art. 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06;n)Na 

intimação do réu quanto à sentença, atenda-se ao art. 1.421, 

CNCGJ-TJMT;o) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações 

supra.Barra do Garças/MT, 11.3.2020.Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 316767 Nr: 11538-22.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nicollas Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz José Ferreira - 

OAB:8212/MT

 Termo de Assentada

 Autos de cód. 316767

Em 11.03.2020, às 13hrs00min (MT), na sala de audiência, presente a MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Leonardo Jacometti de Oliveira. 

Realizado o pregão. Registra-se a presença das acadêmicas de direito: 

Jéssica Rodrigues Fleury e Ysla Salter Cavalcante. Presente a 

testemunha, que foi ouvida. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Devolva-se a 

missiva com as devidas homenagens, eis que cumprido o ato deprecado. ” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270655 Nr: 1444-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikael de Souza Moranga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 3.Dispositivoa)Condeno o acusado Mikael de Souza Moranga como 

incurso na sanção do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena 

total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida 

inicialmente no regime aberto (art. 33, § 2°, alínea ‘c’, do CP), substituída 

uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à 

comunidade, além da pena de multa já fixada, nos termos do § 2º, segunda 

parte, do art. 44, do CP.;b) Condeno o acusado Mikael de Souza Moranga 

ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias- multa, no importe de 

1/30 do salário mínimo o dia- multa (art. 43, Lei 11.343/06);c)Outorgo ao 

acusado o direito de recorrer em liberdade;d)Condeno em 

custas;e)Destruam-se as drogas e o plástico filme apreendidos;f)Quanto 

ao valor constante no item ‘8’ do termo de apreensão de fl. 33, decreto a 

perda em favor da União; g)Com o trânsito em julgado para ambas as 

partes: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) 

expeça-se guia definitiva, e 3) Cumpra-se o art. 63, § 4º, da Lei nº. 

11.343/06;h)Na intimação do réu quanto à sentença, atenda-se ao art. 

1.421, CNCGJ-TJMT;i) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações 

supra.Barra do Garças/MT, 12.3.2020.Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217492 Nr: 1334-21.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOMINGOS SÁVIO BUENO, Rg: 

0.926.065.541, Filiação: Joana Xavier e Sebastião Bueno da Silva, data de 

nascimento: 20/01/1973, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

solteiro(a), militar reformado, Telefone 66 9 9248-0932. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Termo de AssentadaAutos de cód. 217492Em 10.04.2018 às 

17h54min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz de Direito Douglas 

Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz Franco Mendes, o 

Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o pregão, ausente o réu. 

Realizada a oitiva das testemunhas Paulo Henrique Cantareli de Morais e 

Léo Pedro Barbosa Lopes. Em sede de alegações finais orais, o Ministério 

Público manifestou pela condenação, ao passo que a Defensoria Pública 

manifestou pela condenação em patamar mínimo. Após, o MM Juiz, em 

áudio, sentenciou, condenando o réu à pena de 06 (seis) meses de 

detenção, por infração ao art. 306, do CTB, bem como a pena acessória 

de suspensão da C.N.H pelo prazo de 02 (dois) meses, e multa no seu 

mínimo, a ser cumprido em regime inicial aberto, deferindo o direito de 

recorrer em liberdade, deferindo a gratuidade, determinando expedição de 

guia de execução penal para juntada no executivo de código 70051, 

comunicação ao TRE e o arquivamento.Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência. _________________________________Douglas Bernardes 

R o m ã o  J u i z  d e 

Direito_______________________________________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos VilelaPromotor de 

JustiçaDefensor PúblicoTermo de OitivasAutos de cód. 217492Em 

10.04.2018 às 17h44min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

t o d o s  o s  p r e s e n t e s  e m  a u d i ê n c i a . 

_________________________________Douglas Bernardes Romão Juiz 

d e  D i r e i t o 

_______________________________________________________Wdiso

n Luiz Franco Mendes Hugo Ramos VilelaPromotor de JustiçaDefensor 

Público_______________________________Paulo Henrique Cantareli de 

MoraisTestemunhaTermo de OitivasAutos de cód. 217492Em 10.04.2018 

às 17h44min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz de Direito 

Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz Franco 

Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o pregão, 
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compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos 

autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência. _________________________________Douglas Bernardes 

R o m ã o  J u i z  d e  D i r e i t o 

_______________________________________________________Wdiso

n Luiz Franco Mendes Hugo Ramos VilelaPromotor de JustiçaDefensor 

Público_______________________________Léo Pedro Barbosa 

LopesTestemunha

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wagno Carvalho de 

Brito, digitei.

Barra do Garças, 08 de abril de 2019

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 262750 Nr: 14717-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suelma Antônia de Santana, João Paulo Raffa 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Considerando que o órgão do Ministério Público atuante nesta unidade 

jurisdicional noticiou seu afastamento, e considerando que o órgão 

substituto oficia, de forma permanente, na 1º Vara Criminal desta 

comarca, onde há outras audiências anteriormente aprazadas para a 

mesma data da presente, necessário se faz o cancelamento do ato, eis 

que a ausência se deu de forma justificada e fora anteriormente noticiada.

 Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada, vindo-me os autos 

na sequência para designação de nova data.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Notifique-se, pessoalmente, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 255916 Nr: 10181-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Félix Moreira, Pedro Negreiro Neris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 15h00min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

ANANIAS FÉLIX MOREIRA, filho de Valdecir Félix Moreira e Ademar Alves 

Moreira, data de nascimento: 18/09/1984. Endereço: Rua Aurora, Lote 09, 

Bairro: Nova Barra Sul, Cidade: Barra do Garças-MT, Telefone 

99988-0334/992820818;

PEDRO NEGREIRO NERIS, filho de Elisangela Reis Negreiro e Anthony Jean 

Neris, data de nascimento: 19/10/1995. Endereço: Rua Salvador Carbone, 

30, Bairro: Jardim Palmares, Cidade: Barra do Garças-MT, Telefone 

99212-7457.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 256558 Nr: 10582-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiana Maria Dantas Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmiano de Paula Sales - 

OAB:MT 4446-B, Mauro Antonio Almeida Dantas - OAB:27150/MT, 

Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 12h30min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

5- Cumpra-se os termos restantes da decisão retro.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

TATIANA MARIA DANTAS SALES, Filiação: Pastoral Maria Dantas e José 

Mauro Almeida Dantas, data de nascimento: 01/08/1985, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, casado(a), do lar, Telefone 3407-1025, 

Endereço: Rua Diplomata, Qd.198, Lote 13, Bairro: Nova Barra, Cidade: 

Barra do Garças-MT, CEP: 78600000.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 230878 Nr: 9675-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira de Araújo, Alexandre Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O/MT

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 15h00min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, Filiação: Maria Braz de Oliveira e José Pereira 

de Araújo, data de nascimento: 03/01/1951. Endereço: Rua Ana de 

Moraes, Antiga Rua B, Nº 295, Qd. 3-a, Casa 03, Bairro: Jardim Araguaia, 

Cidade: Barra do Garças-MT;

ALEXANDRE SILVA ARAÚJO, Filiação: Maria de Fátima da Silva e José 

Pereira de Araújo Filho, data de nascimento: 29/06/1989, brasileiro(a), 
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natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 99207- 

7230/3407-2209, Endereço: Rua Ana Moraes, 295, Qd. 03 -. Antiga Rua 

B., Bairro: Jardim Araguaia - Cohab, Cidade: Barra do Garças-MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 262750 Nr: 14717-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suelma Antônia de Santana, João Paulo Raffa 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 15h00min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

SUELMA ANTÔNIA DE SANTANA, Filiação: Albertina Antonia de Santana e 

Epitacio Queiroz Santana, data de nascimento: 18/09/1977, natural de 

Barra do Garças-MT, convivente, comerciante, Telefone 66 3401-7333, 

Endereço: Chácara Js, Assentamento Volta Redonda, Ao Lado da 

Paousada Cristal, Bairro: Zona Rural, Cidade: Araguaiana-MT, CEP: 

78685000.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 264171 Nr: 15613-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy de Jesus Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hidalgo Fonseca Parreira - 

OAB:MT/18936/O

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 15h00min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

DARCY DE JESUS PARREIRA, Filiação: Maria Luiza de Jesus Matos e 

Bentinho Parreira de Matos, data de nascimento: 19/09/1953, natural de 

Torixoréu-MT, casado(a), bancário/aposentado, Telefone 66 3401-3835, 

Endereço: Rua Hermano Ribeiro, 297, Bairro: Centro, Cidade: Barra do 

Garças-MT, CEP: 78600000, Complemento: Banco da Amazônia.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 265134 Nr: 16260-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhaison Heuri Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelvyn Richard Silva Aleixo - 

OAB:20067

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 15h00min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

JHAISON HEURI PEREIRA SILVA, Filiação: Dalma Pereira de Sousa e 

Euripedes Marcelo da Silva, data de nascimento: 07/06/1991, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

6699238-0732, Endereço: Rua Sebastião Rodrigues da Silva, 315, Bairro: 

Nova Esperança, Cidade: Aragarças-GO.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 193455 Nr: 12706-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heberth Vinicius Lisboa de 

Sousa - OAB:MT 25.933

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de abril de 2020, às 12h30min, conforme dispõe o 

artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para quem possui domicílio em outra comarca.

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:
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 JEAN CARLOS GOMES MORAIS, filho de João Morais Neto e Maria de 

Fátima Gomes Morais, residente na Rua Castro Alves, n. 87, bairro 

Campinas, na cidade de Barra do Garças/MT, fone 9229-5313.

2) Vítima(s):

 ANDRESSA LOPES DOS REIS MORAIS, filha de Claudiomar Rosa dos Reis 

e Carmem Lúcia Lopes, residente na Rua Castro Alves, n. 87, bairro 

Campinas, Barra do Garças/MT, fone 9212-5167.

3) Testemunha(s):

 JOÃO MORAIS NETO, filho de José Miguel dos Santos e Derly Gomes dos 

Santos, residente na Rua Castro Alves, n. 88, bairro Campinas, Barra do 

Garças/MT, fone 9953-8700.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 274098 Nr: 3607-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

1 – Considerando o erro matéria constante na ata de audiência retro, já 

que se equivocou em relação a data da realização do ato, desconsidere-a 

para fins de intimação das partes.

2 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 

2020, às 14h00min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 

399 do Código de Processo Penal.

3 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 11 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF: 353.087.021-87, 

Endereço: Avenida Gabriel Ferreira, N° 423, bairro Santo Antônio, Barra do 

Garças/MT, CEP: 78600-000.

2) Testemunha(s):

 VANUSA PEREIRA DA SILVA, Rua Francisco Albuquerque, N° 298, bairro 

Jardim Pitaluga, Barra do Garças/MT, CEP: 78600-000.

PM AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JÚNIOR.

 PM CHRISTOFERSON FERREIRA DA COSTA.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 222688 Nr: 4477-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Gercimar 

Gomes Martins, dando-o como incurso nas penas do artigo 15 da lei 

10.826/03do Código Penal.O crime imputado possui a seguinte tipificação: 

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou 

em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa 

conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:Pena – 

reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.Assim e pena definitiva é 

fixada em 02 anos de reclusão. Da multaQuanto à pena de multa, a julgar 

pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal 

Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, no valor de 01 salário 

mínimo. Regime Inicial.O regime inicial de cumprimento de pena será o 

aberto.Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos.Substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritiva de direitos 

(artigo 44, § 2º do Código Penal – (...) se superior a um ano, a pena 

privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de 

direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, sendo uma limitação de 

final de semana e pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 

salários mínimo a ser parcelado em 10 vezes. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento das custas processuais.Saem os presentes intimados neste 

momento.As partes neste momento desistem do prazo recursal. Em razão 

do trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se 

guia de execução definitiva do condenado. b) Em cumprimento ao disposto 

no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, por meio do sistema INFODIP determino 

que seja registrada a suspensão dos direitos políticos do réu. c) oficie-se 

ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 209727 Nr: 9397-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

maio de 2020, às 15h30min, conforme dispõe o artigo 399 do Código de 

Processo Penal.2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente 

decisão servirá como:MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e 

réu(s).CARTA PRECATÓRIA para quem possui domicílio em outra 

comarca.Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser 

entregue ao respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida 

apresentação na audiência. 3 – O Sr. Meirinho quando do cumprimento do 

mandado, deverá indagar a testemunha Reginalda Paxeco Barbosa acerca 

do endereço do ofendido, certificando nos autos e o intimando para a 

audiência designada.4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 211493 Nr: 10361-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wan Baster dos Santos Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Vistos.

1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de maio de 

2020, às 14h4500min, conforme dispõe o artigo 399 do Código de 

Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

3 – Considerando a ausência de endereço das testemunhas arroladas 
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pela defesa, bem como informação de que compareceram na audiência 

independente de intimação, deixo de realizar a expedição de mandados 

para suas intimações.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 11 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 WAN BASTER DOS SANTOS CARNEIRO, filho de João Bosco Rodrigues 

Carneiro e Gizelma Silva Santos. Endereço: Avenida Sante de Oliveira, n. 

88, Setor João Rocha, Pontal do Araguaia/MT.

2) Vítima(s):

 CLEBER WILLIAN DE FREITAS SERAFIM, filho de Virginia Faria de Freitas e 

Kleber Willian de Freitas. Endereço: Rua Mato Grosso, n. 101, Centro, 

Barra do Garças /MT, fone 66 9245-7161/ 9231-3638.

3) Testemunha(s):

 GABRIL DE AQUINO MOREIRA, filho de Luiz Carlos Moreira e Edna Balbino 

de Aquino Moreira. Rua Antônio Rodrigues de Sousa, qd 24, lt 28, casa 28, 

Setor João Rocha, Pontal do Araguaia/MT, fone 66 9988-4446.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 171740 Nr: 4539-63.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueverson Costa Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Vistos.

1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de Maio de 

2020, às 14h30min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 

399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

4 – Tendo em vista a certidão de fls. 140v, expeça-se Carta Precatória 

para a comarca de Rondonópolis/MT, a fim de que o réu seja interrogado.

Barra do Garças/MT, 11 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Testemunha(s):

 Policial Militar (Aragarças - GOIÁS) IGOR LIMA BITENCOURT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 178449 Nr: 375-21.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ubiratan Bezerra de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

1 – Designo audiência para oitiva da vítima para o dia 05 de maio de 2020, 

às 13h45min (horário MT).

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 11 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

MARCILON PEREIRA DE SOUSA, podendo ser localizado na Delegacia de 

Polícia Civil de General Carneiro/MT.

Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 181246 Nr: 3125-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Cristina Carvalho Siqueira, Flavio Dias da 

Silva, Graziany Ferreira Brito, Marcos Aurélio Alves Moreira, Paulo 

Rodrigues Santos, Fábio Antônio Galvão, Priscilla Aparecida de Oliveira, 

Raquel Figueiredo Fullin, Wesley Neres Rodrigues da Silva, Wladimir Alves 

Leonídio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Francisco Batista de Vasconcelos - 

OAB:MT 6.259-B, Ricardo Rodrigues Rosa - OAB:25.661-GO

 Vistos.

Acostadas aos autos as certidões de óbito dos réus WLADIMIR ALVES 

LEONIDIO (fl. 524-v) e FABIO ANTONIO GALVÃO (fl.517), razão pela qual 

declaro extinta a punibilidade destes, ante a ocorrência de seus 

respectivos falecimentos, o que faço com fulcro no art. 107, I, do CP.

Determinado o desmembramento do feito com relação aos réus MARCOS 

AURELIO ALVES MOREIRA e WESLEY NERES RODRIGUES, uma vez que 

já suspenso feito e o prazo prescricional com relação a estes.

Da designação de audiência de instrução e julgamento

Atento à complexidade dos crimes em apuração nos autos, bem como o 

extenso rol de testemunhas arroladas pela Acusação e respectivas 

defesas dos réus, entendo necessária a cisão da instrução, designando 

audiências instrutórias em datas diversas, a fim de viabilizar o regular 

prosseguimento do feito.

Assim, DESIGNO audiências de instrução e julgamento para os dias:

a) 9 de JUNHO de 2020, às 14h30min (horário de Mato Grosso), para oitiva 

de: 1- Delegado WILYNEY SANTANA BORGES, 2- IPC EDSINOMAR 

MACIEL GONÇALVES, 3- IPC JULIANO BACCIN, 4- IPC ESLY BORGES 

MASSENA, 5- MARLENE NASCIMENTO DE NOBREGA, 6- GISLAINE 

SOUSA DA CONCEIÇÃO, 7- ROGERIO MOREIRA DA SILVA ROCHA e 8- 

JEFERSON SOARES DA SILVA;

 b) 16 de JUNHO de 2020, às 12h30min (horário de Mato Grosso), para 

para interrogatório dos réus.

No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Solicite-se informações acerca das missivas expedidas às fls. 501 e 503.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 311812 Nr: 8930-51.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Santos Ribeiro, Nilson Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Costa da Silva - 

OAB:OABMT 24336
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 Vistos.

Importante ressaltar foi constado que a gravação da audiência está sem 

som, assim necessário a realização do ato novamente.

Designo audiência de continuação para o dia 17 de março de 2020, às 

17h30min.

No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório para que o Diretor do Estabelecimento Prisional 

apresente o réu para ser interrogado na data designada.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 11 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado: Walisson Santos Ribeiro – atualmente recolhido 

na cadeia de Aragarças.

 2) Testemunha(s):

 Yasser Issa Razek Silva – Policial Civil.

 Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324491 Nr: 15244-13.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 Certifico para os devidos fins, que impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar a Defesa para, querendo, manifestar acerca do estudo 

psicossocial acostado aos autos.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE FERREIRA ARAUJO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (TESTEMUNHA)

RICARDO LEMES CAMILO (TESTEMUNHA)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000563-84.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:EDSON JOSE 

FERREIRA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

YVANHOE BRAGA MOURA POLO PASSIVO: SINDICATO RURAL DE 

BARRA DO GARCAS e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 04/05/2020 Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba), no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-91.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE LIMA LEITE LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA LEITE JAYME LOBO OAB - MT26973/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000569-91.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALCIONE LIMA 

LEITE LOBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA LEITE JAYME 

LOBO POLO PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 04/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-76.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000570-76.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FLAVIA MARA 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 04/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-61.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000571-61.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FLAVIA MARA 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 04/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-46.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA COSTA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANA CASTRO DA COSTA OAB - MT27016/O (ADVOGADO(A))

LIEGY DIVINA ONOFRE DE OLIVEIRA OAB - MT22886/O (ADVOGADO(A))

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000572-46.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DANIELLA 

COSTA NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEOVANA CASTRO 

DA COSTA, NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA, LIEGY DIVINA ONOFRE DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 04/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 
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LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-31.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NONATO MORAES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANA CASTRO DA COSTA OAB - MT27016/O (ADVOGADO(A))

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

LIEGY DIVINA ONOFRE DE OLIVEIRA OAB - MT22886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000573-31.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FERNANDO 

NONATO MORAES ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEOVANA 

CASTRO DA COSTA, LIEGY DIVINA ONOFRE DE OLIVEIRA, NUBBIA 

CAMILA NUNES PAIVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 04/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-16.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000574-16.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: RICARDO ZANCANARO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 04/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-98.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000575-98.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: RICARDO ZANCANARO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 04/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-83.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000576-83.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: RICARDO ZANCANARO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 04/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-68.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR BEZERRA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

LIEGY DIVINA ONOFRE DE OLIVEIRA OAB - MT22886/O (ADVOGADO(A))

GEOVANA CASTRO DA COSTA OAB - MT27016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000577-68.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALDENOR 

BEZERRA MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEOVANA CASTRO 

DA COSTA, NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA, LIEGY DIVINA ONOFRE DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 05/05/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-53.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000578-53.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 05/05/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-38.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000579-38.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 05/05/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-23.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THANYA ALVES MARTINS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000580-23.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: THANYA ALVES MARTINS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 60 de 1073



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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 05/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-08.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gabriela Trentin Zandoná (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000581-08.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: Gabriela Trentin Zandoná 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 05/05/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-90.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS BENTO DE RESENDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000582-90.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: LAIS BENTO DE RESENDE 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 05/05/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-75.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DINIZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000583-75.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: PAULO SERGIO DINIZ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-45.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIARD CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000585-45.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GILLIARD 

CEBALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 05/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-30.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIARD CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000586-30.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GILLIARD 

CEBALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 05/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-97.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000588-97.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JANETE PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 05/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-22.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000593-22.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUDIMILA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 06/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 61 de 1073



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-07.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000594-07.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUDIMILA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 06/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FALABRETTI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Considerando que a requerida Natura Cosméticos ingressou nos autos, 

deixo de expedir carta de citação. Nessa oportunidade, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, bem como a parte 

requerida Natura Cosméticos, por seus procuradores, para comparecerem 

em audiência de conciliação designada para o dia 06/05/2020 às 12:40 

(MT).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012123-45.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA OLIVEIRA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REWRY FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em conformidade com o Despacho (id 24228517), IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte executada, por seu procurador, 

acerca da expedição do auto de adjudicação em favor do autor. 

Outrossim, saliento que a intimação do Despacho que deferiu a 

adjudicação foi publicada oportunamente no DJE, publicizando o ato. 

Nessa oportunidade, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, por seu procurador, para que compareça 

(portando documentos pessoais) na secretaria desta vara no prazo de 

cinco dias para assinar o auto de adjudicação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000452-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000452-37.2019.8.11.0004 

Requerente: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: CAMILA REJANE MENDES SANTOS - MT0017112A 

Requerido: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT4705-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos 

do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de 

Declaração interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

12 de março de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA BORGES DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000598-44.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ZELIA BORGES 

DE RESENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GNOTA MARIA OLIVEIRA 

ALVES POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 06/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HANNA KAROLINE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA BARBOSA JUNIOR 95688374187 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000935-67.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:HANNA 

KAROLINE SOUZA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO 

HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER, ADELMO HENRIQUE OLIVER POLO 

PASSIVO: JOAO BATISTA BARBOSA JUNIOR 95688374187 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 06/05/2020 Hora: 13:20 (Horario de 

Cuiaba) , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ALEXANDRE RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/02/2019 Hora: 12:40/MT. BEM COMO A LIMINAR 

DEFERIDA:concedo initio a vindicada no que litis TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre 

registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente 

rusga com a requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-29.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE ASSIS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000599-29.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

NONATO DE ASSIS DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BORGES DE OLIVEIRA KIST (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001712-52.2019.8.11.0004 

Requerente: JANAINA BORGES DE OLIVEIRA KIST ADVOGADO DO(A) 

INTERESSADO: CIHNDY KELLY BIANQUINI - MT0020250A Requerido: 

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS 

VISEU - SP117417-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 12 de março de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE VIEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATHO ONLINE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIARA INSAURIAGA OAB - SP0320376A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000093-87.2019.8.11.0004 

Requerente: JEANE VIEIRA PEREIRA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

CIHNDY KELLY BIANQUINI - MT0020250A Requerido: CATHO ONLINE 

LTDA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NAIARA INSAURIAGA - 

SP0320376A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 12 de março de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-78.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

NAELSON DA SILVA DOS SANTOS OAB - BA59508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. T. (REU)

Y. (REU)

G. A. B. (REU)

 

1- Inexistindo pedido de urgência a ser apreciado, determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação aprazada, até que a parte autora 

justifique por quais razões asseverou urgência no caso vertente. 2- 

Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, faça conclusos para despacho 

inicial. 3- Intime-se. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 297215 Nr: 875-14.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Santos Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA REJANE DA SILVA 

MAIA - OAB:25.467

 Vistos, etc.

1. Em conformidade com a disposição do art. 81, §3º da Lei 9.099/1995, 

fora dispensado o relatório.

2. Conforme ressai dos autos a suposta autora do fato cumpriu a 

transação penal a ela imposta, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no 

artigo 84, Parágrafo Único da Lei 9.099/1995 extinta a punibilidade do fato 

sub judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

4. Expeça-se o necessário.

5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 300439 Nr: 2593-46.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE QUEIROZ SILVA GODOI, Ricardo 

Carvalho Naves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930, LEANDRO SOARES SILVA REIS - OAB:21.888/GO

 “Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 311919 Nr: 8991-09.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Willybaldo Weiler Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 Vistos, etc.

1. Dispensado relatório consoante possibilidade consagrada na literalidade 

do §3º, art. 81 da Lei nº 9.099/1995.

2. É sabido que para iniciar-se uma ação penal privada é imprescindível 

que ocorra o ajuizamento da queixa-crime no período 06 (seis) meses a 

contar da data em que o legitimado tomou conhecimento da pessoa do 

suposto autor do fato. Ocorre que, o delito em voga foi praticado em 

14.05.2019 e até o presente momento não foi ofertada a inicial acusatória, 

resultando na consequente decadência do fato típico em apreço.

3. Isto posto e observando o art. 38 do Código de Processo Penal aliado 

ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade dos fatos 

sub judice com fulcro na inteligência extraída do art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP).

 4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 6. Expeça-se o necessário.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 314954 Nr: 10549-16.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 Vistos, etc.

1. Dispensado relatório consoante possibilidade consagrada na literalidade 

do §3º, art. 81 da Lei nº 9.099/1995.

2. É sabido que para iniciar-se uma ação penal privada é imprescindível 

que ocorra o ajuizamento da queixa-crime no período 06 (seis) meses a 

contar da data em que o legitimado tomou conhecimento da pessoa do 

suposto autor do fato. Ocorre que, o delito em voga foi praticado em 

11.07.2019 e até o presente momento não foi ofertada a inicial acusatória, 

resultando na consequente decadência do fato típico em apreço.

3. Isto posto e observando o art. 38 do Código de Processo Penal aliado 

ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade dos fatos 

sub judice com fulcro na inteligência extraída do art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP).

 4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 6. Expeça-se o necessário.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 290675 Nr: 13413-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Oliveira de Arruda Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heberth Vinicius Lisboa de 

Sousa - OAB:MT 25.933

 Assim, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento na ausência de justa causa capaz de mostrar um lastro 

probatório firme e indicativo da materialidade do delito.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 17 de fevereiro de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 303319 Nr: 4144-61.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Monyca Castro Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Vistos, etc.

1. Dispensado o relatório conforme intelecção do art. 81, §3º da Lei 

9.099/1995.

2. Ab initio, a respeito dos crimes de difamação (art. 139, do CP) e injúria 

(art. 140, do CP), sobressai dos autos, em especial à certidão de fl. 35, 

que a querelante, mesmo tendo sido devidamente intimada, não 

compareceu à audiência preliminar. Nesta toada, convém registrar a título 

de esclarecimento que o Enunciado do Fonaje de nº 117, versa no sentido 

de que a ausência do ofendido na audiência quando intimado ou não 

localizado desembocará em renúncia tácita à representação, motivo pelo 

qual se faz necessário o reconhecimento do marco final do jus puniendi 

pela retratação.

 3. Portanto, observado o art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a 

punibilidade do fato sub judice com fulcro na inteligência extraída do art. 

107, inciso VI do Estatuto Repressivo jungido ao Enunciado do Fonaje nº 

117, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual 

ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP).

4. Expeça-se o necessário.

5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316561 Nr: 11435-15.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYARA DE JESUS 

SILVA, para devolução dos autos nº 11435-15.2019.811.0004, Protocolo 

316561, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292700 Nr: 14518-73.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius Vasco Guimarães
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA MARIA VASCO 

REIS - OAB:21362/O

 Certifico que procedo a intimação do autor do fato Marcus Vinicius Vasco 

Guimarães, na pessoa de sua advogada Benedita Maria Vasco Reis 

OAB-MT nº 21362, para dar início ao cumprimento da prestação pecuniária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) parcelados em 05 (cinco) vezes 

de R$ 100,00, sendo a primeira parcela com vencimento para o dia 

20/03/2020, e as demais na mesma data nos meses subsequentes. O 

denunciado deverá juntar aos autos, o comprovante de depósito “na boca 

da baixa” ou mediante transferência online, em favor do Projeto “CASA 

TERAPÊUTICA MARIA MADALENA”, precisamente na Conta Corrente 

45.408-7, Coop.: 4394-4, SICOOB, CNPJ: 09.585.080/0001.69, nome do 

titular da conta Fundação Promoção Educacional e Cultural da Amazônia 

Legal. Eu, _____ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e 

assino.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 19/2020-DF

 JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES , JUÍZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 LOTAR o servidor VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA, Analista Judiciário, 

matrícula 32549, para exercer suas funções na serventia da 4ª Vara 

desta Comarca, a partir desta data.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 12 de maio de 2020.

 Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001448-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DOS PASSOS MACIEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

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

ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 1001448-29.2019.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: WAGNER MACIEL DE SOUZA Endereço: RUA A, 8, SÃO JOSE, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: CLEUSA DOS 

PASSOS MACIEL Endereço: A, 8, SÃO JOSE, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIRO 

INTERESSADOS, do inteiro teor da sentença proferida nos autos, supra 

identificado, que segue abaixo transcrita, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição proposta por Wagner Maciel de 

Souza visando a interdição de Cleusa dos Passos Maciel. Narra o 

Requerente, em síntese, que é filho da requerida e cuida de todas suas 

necessidades, vez que a interditanda apresenta doença de Esclerose 

Múltipla (CID 10 G35). Afirma que a patologia apresentada impossibilita-a 

de reger sua vida de forma independente, uma vez que necessita de 

cuidados contínuos, sendo totalmente dependente de terceiros para 

cuidados do dia a dia. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. Nesta oportunidade, procedeu-se à entrevista da interditanda. 

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente. É o relatório. Decido. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, 

define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a 

interditanda apresenta patologia diagnosticada com CID 10 G35, o que lhe 

impede reger sua vida de forma independente, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando não possui 

capacidade de administrar suas funções de necessidades básicas, bem 

com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de CLEUSA DOS PASSOS MACIEL, 

declarando-o INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio lhe curador WAGNER MACIEL DE SOUZA, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publiquem-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, em face 

de gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. EXPEÇA-SE O TERMO DE CURATELA 

DEFINITIVA. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

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

APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 30 de julho de 2019. 

JACKLINE MÁCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001683-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO SANTOS MOTA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DELAIDE ROSA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001683-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THULIO SANTOS MOTA 

REQUERIDO: DELAIDE ROSA MOTA Vistos. 1. ACOLHO a cota ministerial 

retro e, para tanto, DETERMINO a realização de perícia médica. 2. 

Considerando o teor do Ofício n. 098/2020/SMS, noticiando a inexistência 

de médico psiquiatra para atendimento às demandas do Município, bem 

como que restaram inexitosas as tentativas de contratação de profissional 

habilitado na especialidade; Considerando, também, a informação de que o 

médico Dr. Hyure Ferreira Miranda deixou de atender na unidade do CAPS, 

passando a dedicar-se apenas aos atendimentos em regime de plantão 

neste Município; Considerando, ainda, a necessidade de imprimir 

efetividade e celeridade nas demandas de curatela, forte no art. 753 do 

CPC, NOMEIO como perito do juízo, independentemente de compromisso, o 

Dr. HYURE FERREIRA MIRANDA – CRM 10180, atuante nesta Comarca, 

telefone: (65) 99905-2017, devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação, para a avaliação médica necessária, sendo que a perícia será 

realizada no dia 08/05/2020, às 14h00min, na sede do Fórum de Cáceres, 

nas dependências da “Sala do Depoimento Sem Dano”, situado à Rua São 

Pedro, n. 257, Bairro Cavalhada, nesta cidade. Desde já, ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 200,00 (cem reais), que serão custeados pelo 

Município de Cáceres, mediante a emissão de certidão de crédito. 3. O 

laudo pericial deverá descortinar ao juízo os fatos que demonstram a 

incapacidade do(a) interditando(a) para administrar seus bens e, se for o 

caso, para praticar atos da vida civil, especificando os atos para os quais 

haverá necessidade de curatela, bem como o momento em que a 

incapacidade se revelou, sem prejuízo de indicar outras informações 

relevantes a revelar se a interdição sub examine atende aos interesses e 

à proteção do(a/s) interditando(a/s). 4. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da realização da 

avaliação médica. 5. Juntado o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes e o 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 6. 

INTIME-SE o(a) requerente e o(a) requerido(a) para comparecimento na 

avaliação médica acima designada. 7. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005932-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1005932-87.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE JOAO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENI SILVA DE OLIVEIRA Vistos. 1. INTIME-SE a parte autora 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. 2. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 3. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 4. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 5. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 6. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005871-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1005871-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANIETE SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: OSVALDO CORDEIRO BASTO Vistos. 2. Devidamente citado 

e intimado para contestar no prazo legal, o requerido deixou transcorrer o 

prazo in albis, razão pela qual DECRETO a revelia deste nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil. 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora 

para que especifique as provas que pretende produzir, indicando 

objetivamente, os fatos que pretende demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC. 5. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002545-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA PEDROSA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002545-64.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CIRCE APARECIDA DE 

CARVALHO REQUERIDO: ANTONIA PEDROSA DE CARVALHO Vistos. 1. 

INTIME-SE a inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, cumprindo 

a determinação de fls. 219, sob pena de remoção (art. 622, II, do CPC). 2. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIMEM-SE todos os sucessores 

do espólio (cônjuge, herdeiro, testamenteiro, cessionário, etc.), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem interesse no cargo de 

inventariante, sob pena de extinção e arquivamento, caso ninguém 

manifeste interesse. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000016-38.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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C. A. D. O. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000016-38.2020.8.11.0006. REQUERENTE: CELMA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JARDEL DOS SANTOS SILVA Vistos. 1. Conforme 

decisão lançada na movimentação nº 27927191, foi determinado que a 

parte autora juntasse aos autos a cópia integral dos autos 

0015946-61.2013.8.0063, bem como a certidão de inteiro teor acerca do 

trâmite processual do aludido processo, contudo, não atendeu ao 

requisitado. 2. Assim, nos termos do artigo 317 do CPC, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que a emende no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazendo aos autos os documentos supra mencionados, bem como 

seus documentos pessoais, comprovante de endereço, os documentos do 

menor e, o termo de guarda definitiva, se houver, sob pena de ser 

indeferida (art. 284 do CPC). 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155472 Nr: 2998-86.2013.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T, TDPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO - OAB:16.492

 Certifico que intimo o advogado MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129377 Nr: 53-21.1979.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI CARLOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERALDO ALVES PORTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA APARECIDA 

BORGES DINIZ - OAB:20258

 Certifico que intimo a advogada FERNANDA APARECIDA BORGES DINIZ 

do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37697 Nr: 3172-13.2004.811.0006

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDARAY APARECIDA 

CASTRO DA CRUZ - OAB:272249/O, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 Certifico que intimo a advogada LINDARAY APARECIDA CASTRO DA 

CRUZ do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166632 Nr: 3553-69.2014.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PZG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEY DE SOUSA SILVA - 

OAB:14395, THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - OAB:27.311/O, 

WALTER FERNANDES FIDÉLIS - OAB:2385-T

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 

do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189607 Nr: 8013-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCI RODRIGUES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY KATIA BARBOSA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, FERNANDO SCAFF 

ANTONINI - OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado FERNANDO SCAFF ANTONINI do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189769 Nr: 8112-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMS, SDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MAURITONIO SANTOS 

MARTINEZ - OAB:27.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado MAURITONIO SANTOS MARTINEZ do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno ao arquivo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247192 Nr: 1965-51.2019.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPN, ICP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

247192 §!9h}¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 1965-51.2019.811.0006

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: DELICIA PUTARE NOZA e ISIDORO CHARUPA PEDRASA

CITANDO(S): DELICIA PUTARE NOZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/03/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

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

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 (cinco) 
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dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de destituição do poder familiar e 

outras medidas protetivas do estatuto da criança e do adolescente c/c 

pedido liminar, proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em favor das adolescentes Elizabeth Artiaga Putare, Maria Jose Artiaga 

Putare e Mariana Beatriz Artiaga Putare, em face de Delicia Putare Noza e 

Isidoro Charuoa Pedrasa.

DESPACHO: Vistos. 1. DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet às fls. 

175/176. 2. De início, tendo em vista a prisão do requerido ISIDORO 

CHARUPA PEDRASA, noto a necessidade/utilidade de nomeação de 

profissional legalmente habilitado à manejar defesa da parte requerida, na 

forma do inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88 c/c inciso II do artigo 72 do 

CPC (curador especial). 3. Dessarte, doravante, para patrocinar os 

interesses e defesa dos requeridos supracitados, forte no primado 

constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e corolários 

normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR ESPECIAL, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público DR. MARCELLO AFFONSO BARRETO 

RAMIRES. 4. Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação 

no prazo legal, INTIME-SE pessoalmente o curador especial em referência. 

5. Outrossim, CITE-SE a requerida DELICIA PUTARE NOZA via editalícia 

(art. 256, do CPC), para apresentar resposta escrita, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo, desde logo, 

o rol de testemunhas e documentos, tudo nos termos do artigo 232 do 

Código de Processo Civil e seguintes. 6. Superado o prazo da citação por 

edital e não sendo apresentada contestação pela requerida, a fim de 

patrocinar os interesses e defesa da requerida supracitada, forte no 

primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 

ESPECIAL, NOMEIO, desde já, o ilustre Defensor Público DR. MARCELLO 

AFFONSO BARRETO RAMIRES. 7. Posteriormente, acerca desta 

nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, INTIME-SE 

pessoalmente o curador especial em referência. 8. Por fim, INTIME-SE a 

equipe multidisciplinar do juízo, para a realização de estudo, a fim de que 

seja esclarecida a atual situação da adolescente ELIZABETH ARTIAGA 

PUTARE junto à tia materna MARIA ELIZABETH RIBEIRO, e demais 

membros do núcleo familiar, no prazo de 15 (quinze dias). Em tal estudo 

psicossocial a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo as 

condições psicológicas, social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, 

alimentar, higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar circunstâncias 

atinentes à guarda da adolescente. 9. Após, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público e, oportunamente, REMETAM-SE os autos conclusos 

para deliberação. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário..

 Cáceres - MT, 11 de março de 2020.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

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

Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet às fls. 175/176.

2. De início, tendo em vista a prisão do requerido ISIDORO CHARUPA 

PEDRASA, noto a necessidade/utilidade de nomeação de profissional 

legalmente habilitado à manejar defesa da parte requerida, na forma do 

inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88 c/c inciso II do artigo 72 do CPC 

(curador especial).

3. Dessarte, doravante, para patrocinar os interesses e defesa dos 

requeridos supracitados, forte no primado constitucional dos incisos LIV e 

LV do artigo 5º da CF/88 e corolários normativos infraconstitucionais, para 

a função de CURADOR ESPECIAL, NOMEIO o ilustre Defensor Público DR. 

MARCELLO AFFONSO BARRETO RAMIRES.

 4. Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo 

legal, INTIME-SE pessoalmente o curador especial em referência.

5. Outrossim, CITE-SE a requerida DELICIA PUTARE NOZA via editalícia 

(art. 256, do CPC), para apresentar resposta escrita, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo, desde logo, 

o rol de testemunhas e documentos, tudo nos termos do artigo 232 do 

Código de Processo Civil e seguintes.

6. Superado o prazo da citação por edital e não sendo apresentada 

contestação pela requerida, a fim de patrocinar os interesses e defesa da 

requerida supracitada, forte no primado constitucional dos incisos LIV e 

LV do artigo 5º da CF/88 e corolários normativos infraconstitucionais, para 

a função de CURADOR ESPECIAL, NOMEIO, desde já, o ilustre Defensor 

Público DR. MARCELLO AFFONSO BARRETO RAMIRES.

 7. Posteriormente, acerca desta nomeação e/ou intimação para 

manifestação no prazo legal, INTIME-SE pessoalmente o curador especial 

em referência.

8. Por fim, INTIME-SE a equipe multidisciplinar do juízo, para a realização de 

estudo, a fim de que seja esclarecida a atual situação da adolescente 

ELIZABETH ARTIAGA PUTARE junto à tia materna MARIA ELIZABETH 

RIBEIRO, e demais membros do núcleo familiar, no prazo de 15 (quinze 

dias). Em tal estudo psicossocial a expert pesquisará in locu e 

descortinará ao juízo as condições psicológicas, social, habitacional, 

estrutural, financeira, escolar, alimentar, higiênica, afetiva e outras 

relevantes a revelar circunstâncias atinentes à guarda da adolescente.

9. Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público e, oportunamente, 

REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 6 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002001-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA CARVALHO OAB - MT10627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FIRMINO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002001-76.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZA DE PAULA 

REQUERIDO: JOSE FIRMINO PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de inventário, 

proposto por TEREZA DE PAULA, em razão do falecimento do “de cujus” 

JOSÉ FIRMINO PEREIRA, qualificados nos autos. 2. Compulsando os autos, 

observo que a parte autora informa que era companheira do falecido, 

pretendendo a partilha dos bens. 3. Deve ser observado que em caso de 

sucessão legítima na União estável, o companheiro sobrevivente tem 

legitimidade para requerer a abertura do inventário ou habilitar-se no 

processo, contudo, não há nos autos a comprovação de que a parte 

autora era realmente companheira do falecido, sendo necessária sua 

comprovação se possível nos próprios autos, posto que não tendo 

elemento documental suficiente, a parte interessada deverá valer-se, da 

via ordinária, ou seja, da ação declaratória de reconhecimento da união 

estável para posteriormente ingressar com o inventário. 4. Consigno que, 

a prova da condição de companheira(o) constitui requisito essencial para 

sua admissão no polo ativo do pedido de abertura de inventário, e com 

mais razão para sua nomeação como inventariante. 5. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte requerente, para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo aos autos comprovação do reconhecimento de 

união estável entre a autora e o falecido, sob pena de sua remoção. 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006653-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL JOSE DE CARVALHO (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA GOMES DOS SANTOS CARVALHO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1006653-39.2019.8.11.0006. INVENTARIANTE: VITAL JOSE DE 

CARVALHO ESPÓLIO: LIDIA GOMES DOS SANTOS CARVALHO Vistos. 1. 

DEFIRO o pedido formulado à ref. 28319514 pelo Estado de Mato Grosso. 
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2. INTIME-SE a inventariante para acostar nos autos a GIA-ITCD Eletrônica, 

do demonstrativo de Cálculo do ITCD realizado pela SEFAZ e, 

eventualmente, caso tenha feito o pagamento, as respectivas guias de 

pagamento do ITCD bem como Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso ou isenção, 

no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Após a juntada dos documentos pela 

inventariante, DÊ-SE vista novamente a Fazenda Pública, conforme 

requerido. 4. Na mesma oportunidade, deverá o inventariante juntar 

certidões negativas de débitos estadual, municipal e federal. 5. No mais, 

CERTIFIQUE-SE se todos os herdeiros foram citados. Em caso negativo, 

PROCEDA-SE a citação. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002769-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002769-02.2019.8.11.0006. AUTOR(A): LUCIMARA DOS ANJOS 

ARRUDA REU: MARIA LUCY CORREA Vistos. 1. DEFIRO o pedido 

ministerial retro. 2. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emenda a peça inicial, para informar a 

qualificação e endereço do genitor do requerido Sr. Nedio Correa, ou, 

caso já falecido, aporte aos autos sua certidão de óbito. 2. Assim, 

decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham 

os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005637-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES PINTON OAB - SP189069 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO PERES RODRIGUES (REQUERIDO)

ANGELUCI MARIA DE BARROS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA LEILÃO REALIZADO COM RESULTADO 

NEGATIVO Analisando os autos verifica-se que o Leilão foi realizado, 

contudo obteve resultado negativo. Com efeito impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que, no prazo de 15 dias, manifeste no processo, pleiteando o que 

entender de direito, sob pena de devolução da epístola à comarca de 

deprecante. Cáceres/MT, 12 de março de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003524-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOB TERRIN JUNIOR (REQUERIDO)

RUTH TRESSO TERRIN (REQUERIDO)

LAURA BEIJAS PEDREIRO ALONSO (REQUERIDO)

FELIPE GARCIA ALONSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FERNANDO TORRECILLAS FERREIRA OAB - PR39782 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA OAB - PR11551 (ADVOGADO(A))

MARCIO PEREIRA DA SILVA OAB - PR25818 (ADVOGADO(A))

ANTONIO FARIAS FERREIRA NETTO OAB - PR31243 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO FORD SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES OAB - RJ148217 (ADVOGADO(A))

MARIANA ALVES PEREIRA DE ASSUMPCAO OAB - RJ166944 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA LEILÃO REALIZADO COM RESULTADO 

NEGATIVO Analisando os autos verifica-se que o Leilão foi realizado, 

contudo obteve resultado negativo. Com efeito impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito, sob pena de devolução da missiva à comarca de 

deprecante. Cáceres/MT, 12 de março de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001253-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBON (REU)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 12 de março de 2020 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000684-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLIANO LUIZ DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO RIBEIRO CASTRILLON (REU)

ZENAIDE DA SILVA CASTRILLON (REU)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação/intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 12 de março de 2020 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000795-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA SILVA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOMINGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 08 de junho de 2020 às 15:30hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 12 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 69 de 1073



Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003271-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & BALDUINO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de Id:29881266, 

promovendo o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 12 de março de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007062-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação/intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 12 de março de 2020. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013318-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX LUCHESI NEVES RAMOS (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE PERÍCIA DESIGNADA - 

CEJUSC Impulsiono os autos para intimar/cientificar as partes integrantes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que 

compareçam com seus clientes na perícia designada para o dia 8/6/2020 

às 14h30min, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC, localizado no Fórum da comarca de Cáceres/MT. 

Observação: Deverá a parte periciada ao comparecer no ato agendado, 

apresentando os seguintes documentos: documento pessoal oficial com 

foto; documentação médica existente (ex. atestados e exames 

complementares), que porventura possam ser úteis à confecção do 

necessário laudo pericial. Cáceres/MT, 12 de março de 2020 Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154896 Nr: 2376-07.2013.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE MINAS GERAIS S/A-BMG-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, LORHAYNE SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:20.325-0

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

EFETUAR O ADIMPLEMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 10 dias, sob pena de 

preclusão, efetue o adimplemento dos honorários periciais no importe de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) indicados pela expert (fls. 362), que deverão 

ser depositados em juízo.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176186 Nr: 10768-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULA MOREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, EDUARDO JARDIM FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:178154 - RJ, MARCELA ALVES BARBOZA - OAB:144264 - 

OAB/RJ, RODRIGO SCOPEL - OAB:40.004/RS

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO JUDICIAL

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do novel cálculo judicial juntado ao feito 

pela Contadoria do Juízo (fls. 243/245), pleiteando o que entenderem de 

direito.

Após manifestação das partes o feito será remetido concluso para análise 

deste r. Juízo.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002945-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

MARCIA TENORIO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

espólio de otacílio ferreira de matos (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

n. 1002945-83.2016.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Usucapião 

Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARCIA TENORIO 

SAMPAIO Endereço: rua barão de mauá, s.n, casa, santa cruz, CÁCERES 

- MT - CEP: 79017-121 Nome: MARIA HELENA RODRIGUES DA CRUZ 

Endereço: rua barão de mauá, s.n, casa, santa cruz, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: espólio de otacílio ferreira de 

matos Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS 

HERDEIROS DO ESPÓLIO DE OTACÍLIO FERREIRA DE MATOS, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 
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no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:As autoras MARCIA TENORIO SAMPAIO e MARIA 

HELENA RODRIGUES DA CRUZ proporam a ação declaratória de 

Usucapião Urbano contra o Espólio de ESPÓLIO DE OTACÍLIO FERREIRA 

DE MATOS afirmando que possuem a posse mansa e pacífica do imóvel 

urbano localizado na Rua Barão de Mauá, s.n.º, bairro Santa Cruz, lote 03 

da quadra 04 com área de 360 m², inscrito na Prefeitura Municipal sob o 

n.º 01.08.001.0898.0036.001 desde o ano de 1986, totalizando um período 

de quase 30 (trinta) anos. Pugnam pela total procedência da ação e que 

ao final seja declarada por sentença a propriedade do imóvel usucapiendo 

aos autores. DECISÃO: Vistos etc. Recebo a petição inicial, uma vez que 

preenchidos os seus requisitos essenciais. Defiro à parte autora a 

gratuidade da justiça. Citem-se para responder, no prazo de 15 (quinze) 

dias: a) pessoalmente, os confinantes indicados na inicial (art. 246, § 3º, 

do CPC); b) por edital, com prazo de 20 dias, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo e os réus em lugar incerto e eventuais 

interessados (CPC, art. 259, I). Constem as advertências legais (CPC, art. 

344). Intimem-se, via postal, para que manifestem eventual interesse na 

causa, a União, o Estado e o Município, por meio de seus representantes 

legais, encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim 

como dos documentos acostados. Após, conclusos para deliberação. Às 

providências. Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2016. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

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

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

da Lei. Eu, ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA, digitei. Cáceres, 12 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002198-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KLEIN BISINELLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 22 de junho de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico das partes, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se especificando quanto as provas que pretendem produzir. 

Processo: 1002198-36.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 116.543,85; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002198-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KLEIN BISINELLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC , impulsiono os autos com a finalidade de intimar os 

requeridos/embargados para, querendo, impugnar os embargos de 

declaração opostos com pedidos infringentes, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cáceres/MT, 12 de março de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006427-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI JHONY DOS SANTOS VARANDA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

autora da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo 

de 5 dias manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito 

(ID 288857351), o que entender de direito. Cáceres, 12 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001286-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CHAVES TAVARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)
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TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 5 

dias manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

26381705), o que entender de direito. Cáceres, 12 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001286-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CHAVES TAVARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 5 

dias manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

26381705), o que entender de direito. Cáceres, 12 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001286-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CHAVES TAVARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 5 

dias manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

26381705), o que entender de direito. Cáceres, 12 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005917-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA GALONI PEDROSA (REU)

PEDROSA & BAPTISTA LTDA -ME - ME (REU)

WAYNER SUPPO PEDROSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 5 dias manifestem com relação ao teor do documento juntado ao 

feito (ID 29212005), o que entender de direito. Cáceres, 12 de março de 

2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004093-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004093-27.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 326.063,93 ESPÉCIE: 

[Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA Endereço: QUINTINO BOCAIUVA, 43, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

BRITO DE SOUZA JUNIOR Endereço: RUA CASALVASCO, 287, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestando-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito. Cáceres-MT, 12 de março de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000906-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO LUIS MARQUES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO POLO TRAJANO DOS SANTOS OAB - SP188770 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA MARCELINO - ME (REU)

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000906-74.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

HAROLDO LUIS MARQUES - ME REU: SERGIO DA SILVA MARCELINO - 

ME, BANCO SAFRA S-A Vistos, etc... Inicialmente, a parte autora pretende 

que seja deferido em seu favor o recolhimento das custas iniciais ao final 

do processo. Não se pode olvidar que seja o recolhimento ao final do 

processo ou o parcelamento das custas modos diferidos de pagamento 

das custas, sendo regra o recolhimento tão logo distribuída a ação. Por 

outro lado, é bem certo que o TJMT vem admitido o recolhimento das 

custas ao final do processo em casos excepcionais, todavia, por ser um 

modo diferido de recolhimento das custas, deve a parte justificar 

concretamente a sua necessidade para que assim seja autorizado pelo 

Juízo. Com efeito, necessário então que a autora demonstre 

concretamente seu requerimento, comprovando que não possui condições 

financeiras para o custeio regular da ação, especialmente porque não 

acostou qualquer documento que evidencie a alegada impossibilidade de 

pagamento na forma regular. Não obstante, poderá a parte autora utilizar 

da faculdade de promover o recolhimento parcelado das custas, medida 

prevista pelo Código de Processo Civil pelo art. 98, §6º, do CPC, devendo, 

do mesmo modo, comprovar a impossibilidade de promover o adiantamento 

das custas processuais, atento ao que dispõe a redação do aludido artigo. 

Com efeito, necessário então que a autora demonstre concretamente seu 

requerimento, apontando a razão da qual momentaneamente não possui 

condições financeiras para o custeio regular da ação, comprovando a 

necessidade de aplicação da medida excepcional requerida ou 

parcelamento das custas. Para tanto, fica anotado o prazo de 15 dias para 

a resposta. Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 12 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000930-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCRECIA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000930-05.2020.8.11.0006. 

EXEQUENTE: LUCRECIA GOMES DA SILVA, MARIA APARECIDA GOMES 

DA SILVA EXECUTADO: EDELSON DE CARVALHO Vistos, etc... Cuida-se 

de execução de título extrajudicial proposta em face de Edelson de 

Carvalho. De início, nos termos do art. 321 do CPC, determino a emenda da 

inicial nos seguintes pontos: Tendo falecido a credora do crédito em 

comento, com a homologação da partilha - id. Num. 30147036, em tese, 

deve figurar no polo ativo da demanda a sucessora da universalidade de 

bens, no caso a única herdeira e sucessora do saldo credor, nos termos 

do art. 778, inciso II do CPC Sendo assim, nos termos do art. 10 do CPC, 

manifeste a Autora acerca desta temática, e eventualmente concluindo 

pela exclusão da Genitora como Credora, e substituindo pela titular do 

crédito em razão da partilha, deverá emendar a inicial promovendo a 

retificação do polo ativo da demanda de acordo com os termos 

supracitados. Não obstante, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC, 

deverá a autora complementar sua qualificação, indicando estado civil e 

profissão. Por fim, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade da 

justiça deverá comprovar que suporta situação de insuficiência de 

recursos financeiros que impeçam de efetuar o recolhimento das custas, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência no âmbito 

econômico e/ou renda mensal, inclusive, sendo casada, deverá indicar a 

renda obtida pelo núcleo familiar. É preciso lembrar que este Juízo adota o 

entendimento de que “[...] a declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Sendo assim, 

embora o Código de processo Civil disponha sobre a concessão da justiça 

gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com o 

pagamento das custas (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser afastada, mormente porque a declaração 

de pobreza traz mera presunção relativa da hipossuficiência no âmbito 

econômico, sendo necessário a evidencia de outros elementos capazes 

de comprovar a incapacidade financeira do postulante, a teor do art. 5º, 

LXXIV, CF. Com efeito, anoto o prazo de 15 dias para que a autora 

emende a inicial de acordo com os termos supracitados, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCOS VERA TURDERA (AUTOR(A))

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REU)

DISVECO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000184-40.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA, LUIS MARCOS VERA 

TURDERA REU: TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA Aguarde-se o 

decurso do prazo legal para apresentação da contestação. Caceres, 12 

de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000947-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

ROZANA GOMES DE CAMPOS JOVIO OAB - 621.770.951-15 

(REPRESENTANTE)

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

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000947-41.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: G. H. J. D. S. REPRESENTANTE: ROZANA GOMES DE 

CAMPOS JOVIO Nos termos da Res 05/2014-TP, providencie à 

redistribuição para a 1ª Vara. Caceres, 12 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005048-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MENDES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1005048-58.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.221,60 

ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Bancários, Interpretação / Revisão de 

Contrato]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

VALDECI MENDES MACHADO Endereço: Rua Saturno, Casa n06, Estrela 

D'oeste, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

HONDA S/A. Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ ÁUREO BUSTAMANTE, 377, 

SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04710-090 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação, caso achar 

pertinente. Cáceres-MT, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130056 Nr: 8688-04.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO COURY JUNIOR, OROMAR WOODS 

DE SOUZA NETO, LUIZ CATELAN, JOÃO BATISTA DE ABREU, ESPOLIO 

DE ESVALDERICO APARECIDO TOSTA, MARCILIA OLIVEIRA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 20116, Tanielly Pastick Alves - 

OAB:22359/MT

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

LEANDRO TAVARES BARROS - OAB:15327, LEDSON GLAUCO 

MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 MT, RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Vistos e etc.

Em sede de impugnação, o autor alega cerceamento do direito de defesa 

(fls. 245/246), uma vez que os autos não estariam apensados aos de 

código n° 88848, impossibilitando sua defesa, portando requer a 

devolução do prazo.

Analisando o andamento processual nos registros do Apolo tanto destes 

autos como dos autos em apenso, constato tramitação diversa, o que 

evidencia a procedência do questionamento apresentado.

Assim, delibero em restabelecer o prazo para impugnação conforme 

solicitado às fls. 245/246.

 Intime-se.

Após, retorne concluso para demais deliberações.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184966 Nr: 5204-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FH GRAMULHA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Comércio e RE, BANCO DO BRASIL S/A, 

Banco Cooperativo do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - 

OAB:16412/O, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 SP

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência de conciliação agendada para o dia 

09/06/2020 às 14:30 hs.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005158-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANECLEIA DOS SANTOS LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1005158-57.2019.8.11.0006. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: JANECLEIA DOS SANTOS LOPES Homologo o pedido de 

desistência da ação. Com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Custas 

já recolhidas. Intime-se. Após, arquive-se. Caceres, 12 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007090-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELILSON RICARDO DE SOUZA SOARES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 
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termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000037-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDEZ & FARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004950-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIA MARINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de FELICIA MARINA DOS SANTOS, na qual há notícia de 

falecimento do devedor antes da sua citação, nos termos do documento 

retro. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico ser caso de extinção da ação 

executiva. O falecimento da parte executada antes da sua citação 

materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. Isso porque, na 

linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o falecimento do devedor 

antes da citação no feito executivo altera a legitimidade passiva ad 

causam da demanda, que, ipso facto, não pode ser redirecionada ao 

espólio. Ausente uma das suas condições de existência, a demanda está 

originariamente natimorta. Nessa toada: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ 

FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO 

DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004160-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVACI ANTONIO SPASSINI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001400-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATHIENNE APARECIDA SILVA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO(A))

CAMILA CAMPOS NAKAHARA MANSHO OAB - MT10716/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Nos termos do Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para 

intimação da parte autora para apresentar quesitos e indicar assistente 

técnico, já que a parte ré acostou seus quesitos por ocasião da 

contestação. Prazo: 10 (dez) dias. Cáceres/MT, 12 de março de 2020 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000205-50.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILCE ANTUNES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005260-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES FONTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA 1005260-16.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE CACERES EXECUTADO: JOAQUIM RODRIGUES FONTES A 

parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação em razão 

da litispendência com o processo n.º 1005258-46.2018.8.11.0006. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005294-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005283-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004074-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLETE ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 
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GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000390-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DENILZA DE SOUZA-VEICULACAO - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO 

PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ELIANE 

FERREIRA LEITE CAMPOS contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, todos 

qualificados à exordial. Ao que consta à exordial, a autora ingressou no 

serviço público municipal em 18/07/1986, mas efetivou-se por meio de 

concurso público em 08/02/1996, no cargo de Professora Licenciada em 

Letras. Narra que no interstício de 33(trinta e três) anos de funcionalismo 

público, exerceu diversos cargos em comissão e funções de confiança, 

totalizando mais de 12 anos de exercício de função comissionada e de 

confiança. Assim, requereu junto ao Município de Cáceres a incorporação 

definitiva do cargo aos seus proventos, o que foi deferido em de janeiro 

de 2004. Relata que em janeiro de 2020, a autora foi intimada da sua 

exoneração do serviço público municipal sob a alegação de que teria 

incorrido na conduta descrita no artigo 179, inciso XII, cuja pena prevista 

seria de demissão, na forma do artigo 180, 189 e 198, incisos X e XIII 

todos da LC 25/07, por ter supostamente se valido do seu cargo para 

proveito pessoal em detrimento da administração pública, sob a motivação 

de ter se valido de petição ao poder público para incorporar aos seus 

proventos verba que sabidamente não devida. Ao que argumenta a parte 

autora, o Processo Administrativo Disciplinar está eivado de nulidade, 

pelas seguintes razões: 1) prescrição do poder punitivo da Administração; 

2) decadência do direito de aplicar penalidade e de suprimir a função 

incorporada; 3) ausência de ilícito administrativo; 4) ausência de autoria de 

ilícito administrativo; 5) ofensa ao devido processo legal por excesso de 

prazo, ausência de despacho de prorrogação; e 6) aplicação de 

penalidade violando os princípios da individualização da pena, da 

proporcionalidade e da razoabilidade, motivos pelo qual propõe esta ação; 

7) violação do disposto no inciso VI do art. 6º, da Resolução nº 

01/2012-CP/PGM. Diante de tais fatos, a requerente volta-se perante esse 

Juízo para requerer, em sede liminar para que seja determinado ao 

requerido que proceda à imediata reintegração da Requerente ao Cargo 

Público que ocupava antes de ter sido demitida. Junto à inicial veio a 

documentação pertinente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Concedo também os benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do NCPC. O pedido liminar vindicado nos 

autos consiste na determinação ao Município de Cáceres para que 

proceda à reintegração da Requerente ao Cargo Público que ocupava 

antes de ter sido demitida. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, NCPC. É o caso de 

deferimento da liminar. Argumenta a parte autora, entre outras questões, 

que a aplicação da pena de demissão no âmbito administrativo ocorreu 

sem observar os indícios de autoria e de ilícito administrativo. Inicialmente, 

cumpre a ressalva de que cabe ao Poder Judiciário analisar não só o 

aspecto formal do procedimento administrativo de demissão de funcionário 

público, mas também o aspecto material / fático que determinou a 

penalidade. Não se trata de analisar o mérito propriamente dito, ou seja, a 

conveniência da administração na aplicação da pena de demissão à 

autora, mas sim de verificar a ocorrência ou não do ilícito e da autoria que 

deram ensejo à sanção administrativa. Neste sentido já decidiu o STF e 

também o STJ: MANDADO DE SEGURANÇA - SANÇÃO DISCIPLINAR 

IMPOSTA PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA - DEMISSAO QUALIFICADA - 

ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR 

REJEITADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - GARANTIA DO 

CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE 

SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE ILEGALIDADE DO ATO PRESIDENCIAL - 

VALIDADE DO ATO DEMISSORIO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. A 

CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 PRESTIGIOU OS INSTRUMENTOS DE 

TUTELA JURISDICIONAL DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS E 

SUBMETEU O EXERCÍCIO DO PODER ESTATAL - COMO CONVEM A UMA 

SOCIEDADE DEMOCRATICA E LIVRE - AO CONTROLE DO PODER 

JUDICIARIO. INOBSTANTE ESTRUTURALMENTE DESIGUAIS, AS 

RELAÇÕES ENTRE O ESTADO E OS INDIVIDUOS PROCESSAM-SE, NO 

PLANO DE NOSSA ORGANIZAÇÃO CONSTITUCIONAL, SOB O IMPERIO 

ESTRITO DA LEI. A RULE OF LAW, MAIS DO QUE UM SIMPLES LEGADO 

HISTÓRICO-CULTURAL, CONSTITUI, NO ÂMBITO DO SISTEMA JURÍDICO 

VIGENTE NO BRASIL, PRESSUPOSTO CONCEITUAL DO ESTADO 

DEMOCRATICO DE DIREITO E FATOR DE CONTENÇÃO DO ARBITRIO 

DAQUELES QUE EXERCEM O PODER. E PRECISO EVOLUIR, CADA VEZ 

MAIS, NO SENTIDO DA COMPLETA JUSTICIABILIDADE DA ATIVIDADE 

ESTATAL E FORTALECER O POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DE 

TODA E QUALQUER FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. A PROGRESSIVA 

REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS CIRCULOS DE IMUNIDADE DO PODER HÁ 

DE GERAR, COMO EXPRESSIVO EFEITO CONSEQUENCIAL, A INTERDIÇÃO 

DE SEU EXERCÍCIO ABUSIVO. O MANDADO DE SEGURANÇA 

DESEMPENHA, NESSE CONTEXTO, UMA FUNÇÃO INSTRUMENTAL DO 

MAIOR RELEVO. A IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE ATO DISCIPLINAR, 

MEDIANTE UTILIZAÇÃO DESSE WRIT CONSTITUCIONAL, LEGITIMA-SE EM 

FACE DE TRES SITUAÇÕES POSSIVEIS, DECORRENTES (1) DA 

INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE, (2) DA INOBSERVANCIA DAS 

FORMALIDADES ESSENCIAIS E (3) DA ILEGALIDADE DA SANÇÃO 

DISCIPLINAR. A PERTINENCIA JURÍDICA DO MANDADO DE SEGURANÇA, 

EM TAIS HIPÓTESES, JUSTIFICA A ADMISSIBILIDADE DO CONTROLE 

JURISDICIONAL SOBRE A LEGALIDADE DOS ATOS PUNITIVOS 
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EMANADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CONCRETO EXERCÍCIO DO 

SEU PODER DISCIPLINAR. O QUE OS JUIZES E TRIBUNAIS SOMENTE NÃO 

PODEM EXAMINAR NESSE TEMA, ATÉ MESMO COMO NATURAL 

DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, SÃO A 

CONVENIENCIA, A UTILIDADE, A OPORTUNIDADE E A NECESSIDADE DA 

PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ISSO NÃO SIGNIFICA, POREM, A IMPOSSIBILIDADE 

DE O JUDICIARIO VERIFICAR SE EXISTE, OU NÃO, CAUSA LEGITIMA QUE 

AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. O QUE SE LHE 

VEDA, NESSE ÂMBITO, E, TÃO-SOMENTE, O EXAME DO MÉRITO DA 

DECISÃO ADMINISTRATIVA, POR TRATAR-SE DE ELEMENTO TEMATICO 

INERENTE AO PODER DISCRICIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 2. 

A NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL INSTITUIU, EM FAVOR DOS 

INDICIADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, A GARANTIA DO 

CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, COM OS MEIOS E 

RECURSOS A ELA INERENTES (ART. 5., LV). O LEGISLADOR 

CONSTITUINTE CONSAGROU, EM NORMA FUNDAMENTAL, UM DIREITO DO 

SERVIDOR PÚBLICO OPONIVEL AO PODER ESTATAL. A EXPLICITA 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DESSA GARANTIA DE ORDEM JURÍDICA, NA 

ESFERA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, 

REPRESENTA UM FATOR DE CLARA LIMITAÇÃO DOS PODERES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE CORRESPONDENTE INTENSIFICAÇÃO DO 

GRAU DE PROTEÇÃO JURISDICIONAL DISPENSADA AOS DIREITOS DOS 

AGENTES PUBLICOS. Sem destaque no original. (MS 20999, Relator(a): 

Min. CELSO DE MELLO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 21/03/1990, DJ 

25-05-1990 PP-04605 EMENT VOL-01582-02 PP-00286 RTJ VOL-00131-03 

PP-01101) ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DOLOSO E 

INDEVIDO DE VENCIMENTOS. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ALEGADA 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO EM 

AÇÃO PENAL COM BASE NO MESMO FATO. NÃO FORMAÇÃO DE 

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O Poder 

Judiciário pode e deve sindicar amplamente, em mandado de segurança, o 

ato administrativo que aplica a sanção de demissão a Servidor Público, 

para verificar (I) a ocorrência dos ilícitos imputados ao Servidor e, (II) 

mensurar a adequação da reprimenda à gravidade da infração disciplinar, 

não ficando a análise jurisdicional limitada aos seus aspectos formais. 2. A 

infração funcional consistente em recebimento de vantagem econômica 

indevida, e de resto todas as infrações que possam levar à penalidade de 

demissão, deve ser respaldada em prova convincente, sob pena de 

comprometimento da razoabilidade e proporcionalidade (MS 12.429/DF, 

Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.06.2007). 3. O Processo Administrativo 

Disciplinar não é dependente da instância penal, porém, quando o Juízo 

Penal já se pronunciou definitivamente sobre os fatos que constituem, ao 

mesmo tempo, o objeto do PAD, exarando sentença absolutória por falta 

de provas, transitada esta em julgado, não há como se negar a sua 

inevitável repercussão no âmbito administrativo sancionador, sobretudo 

quando o Processo Administrativo esteve sobrestado aguardando decisão 

daquele para prosseguir, por determinação da própria Comissão 

Disciplinar. 4. No caso, o acervo probatório colhido na Instância 

Administrativa não se mostra suficiente para comprovar, de maneira 

segura e indubitável, a falsificação de documento público e o recebimento 

doloso e indevido de valores, pois a única indicação da conduta da 

recorrente é a concordância em devolver aos cofres públicos os 

vencimentos indevidamente percebidos, não havendo certeza de que 

tenha forjado os exames médicos. 5. O ilícito penal é um plus, quanto ao 

administrativo, mas se aquele (penal) não ocorreu (negativa de autoria) ou 

não restou provado na via judicial própria, somente se pode sancionar o 

segundo (administrativo), se sobejar infração punível, como leciona a 

Súmula 18 do STF. 6. Refoge ao senso comum que se tenha o mesmo fato 

por não provado no crime e provado na esfera administrativa punitiva, 

como se esta pudesse se satisfazer com prova incompleta, deficiente ou 

inconclusiva; a necessária independência entre as instâncias 

administrativa e penal, não exclui o imperioso equilíbrio entre elas, capaz 

de impingir coerência às decisões sancionatórias emanadas do Poder 

Público, sejam proferidas pelo Executivo ou pelo Judiciário. 7. Outrossim, a 

penalidade de demissão para a infração supostamente perpetrada pela 

impetrante (adulteração de atestado médico que, originalmente concediam 

15 dias de licença, para que constasse 45 dias), mostra-se 

desmensurada e irrazoável, tendo em vista que os dias pagos 

indevidamente foram repostos pela impetrante ao Estado e a sua 

responsabilização teria sido por culpa administrativa, pelo que a sanção 

demissória se mostra desproporcional ao alegado ilícito. 8. Recurso 

provido para conceder a segurança, determinando-se a anulação do ato 

de demissão da recorrente do cargo de Auxiliar Administrativo II, 

promovendo-se sua imediata reintegração ao Serviço Público. Sem 

destaque no original. (STJ, Quinta Turma, Recurso Ordinário em Mandado 

de Segurança n. 24837, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, D.E. 

09/08/2010 - grifo nosso). Definida tal premissa, deve-se analisar se a 

sanção disciplinar aplicada à autora pautou-se pela legalidade no sentido 

expresso pelos julgados citados neste tópico. Ou seja, se o ilícito atribuído 

à postulante restou configurado e se foi apto a ensejar a penalidade 

imposta. O ato administrativo em comento é a decisão proferida no 

Processo Administrativo nº 027/2015/SMA da Prefeitura Municipal de 

Cáceres, para apuração de suposta ilegalidade e/ou irregularidade na 

incorporação de função gratificada da servidora Eliane Ferreira Leite 

Campos que fixou em seu dispositivo: “[...]Prosseguindo, entendemos que, 

se a servidora não tivesse requerido a incorporação da função 

gratificada, o gestor por sua única vontade não a concederia, se o 

profissional responsável em exarar parecer técnico jurídico tivesse 

acusado imediatamente em consonância com a Lei a ausência do direito 

da servidora, este teria advertido em seu parecer que a mesma não tinha 

direito no pleito. Uma vez que a servidora utilizou do cargo público para 

peticionar um direito que não tinha adquirido, estendemos sim, que a 

servidora agiu com deslealdade e inobservância aos seus deveres, ainda 

mais agravante é que, esse ato, ocasionou ônus ao erário público, ação 

essa proibida na lei 25/1997[...].” No âmbito da motivação do decreto 

demissional, foi levantada quanto a esses argumentos a seguinte 

fundamentação: “Constata-se que a incorporação recebida pela servidora 

é indevida, e, aceitar a tese defensiva seria o mesmo que reconhecer a 

legalidade de um ato administrativo eivados de vícios e irregularidades que 

vem ocasionando prejuízos a Administração Pública Municipal de Cáceres 

por anos. No caso específico, oriundas das ações da servidora, dos 

agentes políticos e eletivos, onerando mensalmente o cofre público 

municipal desde o mês de janeiro do ano de 2004.” Do exposto, denota-se 

que a Administração Municipal pautou-se substancialmente em dois 

argumentos para refutar a tese defensiva de inexistência de ilícito e 

conduta ilícita: a) a uma, porque enquanto Procuradora do Município e 

exercer cargos comissionados de Coordenação tinha o dever de impedir a 

prática de atos viciados; b) depois porque os seus pedidos foram os 

elementos desencadeadores do ato administrativo ilegal e nulo. Em análise 

perfunctória dos autos, não se sobressai qualquer outra razão de fato ou 

de direito que tenha sido levantada pela administração para fundamentar a 

pena de demissão aplicada no caso. Pois bem. Em sede administrativa, o 

ônus da prova dos fatos constituídos da pretensão punitiva pertence com 

exclusividade à acusação, sem que se possa exigir a produção por parte 

da defesa de provas referentes a fatos negativos. Compete, assim, à 

Comissão Disciplinar produzir provas por meios legalmente aceitos, 

observar o devido processo legal e indicar penalidade se houver prova 

suficiente para elucidar os fatos apurados. A suficiência da prova é a 

questão essencial na apuração disciplinar, porque ela deverá ser robusta, 

sob pena de se invalidar a punição aplicada. Tendo em vista a previsão do 

in dubio pro reo no processo administrativo disciplinar, só poderá ser 

ilidido com robusta e suficiente prova em contrário. Portanto, deverá a 

Administração provar que o acusado cometeu as transgressões que a ele 

é imputado. Essa prova deverá ser inequívoca, suficiente para o 

apenamento proposto. Não basta a Comissão Processante refutar as 

alegações do servidor, com a inversão de posições, tendo em vista que 

compete ao poder público provar a ocorrência de fatos que desencadeiam 

em inobservância das normas disciplinares. No caso sub judicie, porém, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, não se infere a configuração 

dos indícios de autoria. No que tange à justificativa de ser a autora, à 

época, ocupante de cargos em comissão e, como tal, tinha o dever de 

impedir atos ilegais, nota-se ausência de nexo causal entre o ato ilícito e 

eventual conduta ou omissão dolosa da autora. Isso porque, não restou 

sequer minimamente demonstrada qual a responsabilidade da demandada 

na edição dos Decretos que incorporaram ao seu subsídio às funções 

gratificadas ou quais atos/ condutas teria praticado para alcançar a 

ilegalidade. Para que tal argumento fosse hábil a embasar uma pena de 

demissão, seria necessário que se delineasse qual a exata influência da 

autora na concessão irregular da incorporação, o que, a princípio, não se 

verificou nos autos. O certo, no âmbito administrativo, é que, 

independentemente do cargo que ocupa, todo e qualquer servidor deve 

prezar pela moralidade e legalidade dos atos administrativos, não somente 

quando investido em função de confiança ou comissionada. Para que tal 
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fato fosse relevante em termos de conduta ilícita, necessário que a autora 

detivesse o mínimo controle sobre o ato administrativo, participando de sua 

edição em qualquer nível, o que, repita-se, não se evidenciou ao menos 

por ora. Pauta-se também a decisão administrativa ora atacada no fato de 

que o Decreto que incorporou a função gratificada ao subsídio da autora 

teve origem em suas petições. Conforme dito, em sede de cognição 

sumária, parece que o conjunto probatório administrativo não apontou 

influência ilícita da demandada para a concessão das incorporações, o 

que seria essencial para revelar sua responsabilidade. Ademais, tal 

conclusão fere o princípio do direito de petição. Responsabiliza o 

peticionário pela decisão, isentando os que praticaram o ato, não se 

revelando o mais ajustado. Portanto, em análise perfunctória, a pena 

aplicada revela-se desarrazoada à conduta que se delineou nos autos, 

impondo-se a concessão da liminar pleiteada nos autos. Colha-se do 

julgado: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR- PAD. PENA DE DEMISSÃO NULIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO. 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS 

RETROATIVOS AO ATO DEMISSIONAL FRAGILIDADE DAS PROVAS 

QUANTO A UM JUÍZO DE CERTEZA. DESPROPORCIONALIDADE DE PENA 

DE DEMISSÃO.1. O cerne do recurso diz respeito ao cometimento ou não 

de ato ilícito administrativo praticado pela apelante e desproporcionalidade 

da pena de demissão. 2. A penalidade de demissão deve ser respaldada 

em prova convincente sob pena de comprometimento da razoabilidade e 

proporcionalidade. 3. De acordo com laudo pericial documentos 

cópico-grafotécnico das cártulas bancárias, objeto do processo 

administrativo, resta demonstrado que as assinaturas não promanaram 

dos punhos escritores da Apelante. 4. Diante de todo exposto não há 

como se afirmar ter sido a apelante a responsável pela assinatura dos 

cheques compensados, e, em consequência ter causado lesão aos 

cofres públicos. 5. No caso em epígrafe foi aplicada a penalidade máxima 

à Apelante sem levar em consideração as circunstâncias atenuantes e os 

seus bons antecedentes funcionais, já que mesmo tendo respondido a 

processo de sindicância, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha 

realizado o ilícito ou se beneficiado do mesmo. 6. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público 

reintegrado é assegurado todos os direitos de que fora privado em razão 

da demissão ilegal, inclusive os vencimentos retroativos. 7.Ao presente 

caso serão aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma 

processual estabelecido na Lei nº 5.869/73, tendo em vista que os atos 

jurídicos processuais (sentença e Apelação Cível) tiveram seus efeitos 

consumados ainda sob a égide do regramento anterior, mesmo que este 

acórdão seja proferida na vigência da Lei nº 13.105/2015, privilegiando as 

disposições de direito intertemporal estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, 

bem como, o art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição 

Federal de 1988. 8.Recurso conhecido e provido.(TJ-PI - AC: 

00039244420028180140 PI, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de 

Julgamento: 13/09/2018, 2ª Câmara de Direito Público). – grifou-se. Desse 

modo, evidenciados os requisitos autorizadores da concessão antecipada 

da tutela, o deferimento dessa para determinação liminar ao Município de 

Cáceres para que promova a reintegração da autora Eliane Ferreira Leite 

de Campos ao cargo que ocupada, é medida impositiva. Ademais, há que 

se mencionar que não se afasta na presente decisão a ilegalidade do 

Decreto que concedeu a incorporação ao subsídio da autora dos valores 

relativos às funções gratificadas e, portanto, não se questiona a anulação 

desse no bojo do mesmo Processo Administrativo, não havendo que se 

falar em retorno do pagamento de tal verba, ao menos em análise 

perfunctória para fins de concessão da medida liminar. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC, para determinar que o Município de 

Cáceres promova IMEDIATAMENTE a reintegração da autora ELIANE 

FERREIRA LEITE DE CAMPOS ao cargo que ocupava, com fulcro no art. 

300, do CPC; c) O descumprimento do item “b” acarretará multa diária e 

pessoal do Prefeito Municipal de Cáceres e Secretário de Administração 

Municipal de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a configuração do 

crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal; d) 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da impossibilidade de 

transação, conforme o art. 334 § 4.º, II CPC; e) Cite-se o réu da presente 

ação para querendo apresentar contestação, na forma do art. 335, III e 

com prazo previsto no art. 183, todos do NCPC; f) Após, ao autor para 

impugnar; g) Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005007-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUZA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007077-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILISIA DE SOUZA BENEVIDES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003103-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTINA ORTIZ CISNEROS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA, na qual há notícia de falecimento do devedor antes da sua 

citação, nos termos do documento retro. Os autos vieram conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifico ser caso de extinção da ação executiva. O falecimento da parte 

executada antes da sua citação materializa fato impeditivo para o 

prosseguimento do feito. Isso porque, na linha do entendimento pacífico da 

jurisprudência, o falecimento do devedor antes da citação no feito 

executivo altera a legitimidade passiva ad causam da demanda, que, ipso 

facto, não pode ser redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas 

condições de existência, a demanda está originariamente natimorta. Nessa 

toada: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA 

CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA 

CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a 

certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, 

quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a 

modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O 

redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o 

falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente 

citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal 

contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da 

ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

05/11/2014) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, IV, do CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003182-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1003182-15.2019.8.11.0006. AUTOR(A): GILBERTO BORGES DE LIMA 

REU: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Considerando manifestação oral 

dos representantes da requerida, informando interesse na 

autocomposição, determino que seja designada audiência de conciliação, 

a ser realizada pelo CEJUSC desta comarca. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006920-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157910 Nr: 5621-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTAIR PERES MARTINS - 

OAB:10.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo à fl. 66.

Intimados a se manifestarem, a parte credora quedou inerte. Já a parte 

devedora alega excesso de execução, em razão de erro material no 

cálculo, sustentando a ocorrência juros capitalizados (fl. 69/70).

De fato, observa-se que o cálculo considerou como capital, o valor 

acrescido dos juros, sendo novamente atualizados e acrescentados juros 

moratórios entre o período de março de 2015 até agosto de 2019.

Nesse sentido, a capitalização de juros é indevida, sendo pertinente o 

acolhimento dos cálculos apresentados pelo executado. Colha-se dos 

julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DOS JUROS. 

-Se os juros incidentes a partir da citação ou do trânsito em julgado da 

sentença já estão incluídos no cálculo que embasa a execução, não se 

pode proceder, em atualizações futuras, o cômputo de novos juros sobre 

todo o crédito, aplicando juros sobre juros, o que configura anatocismo - 

Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 70079754008, Vigésima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani 

Pandolfo Machado, Julgado em 26/02/2019).

(TJ-RS - AI: 70079754008 RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Data 

de Julgamento: 26/02/2019, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

21.172,76 (vinte um mil, cento e setenta e dois reais e setenta e seis 

centavos);

b) Expeça-se o precatório nos moldes da legislação vigente;

c) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 59077 Nr: 5386-06.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCI MARIA DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE 

CÁCERES/MT-DR ANTÔNIO FONTES, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por NERCI MARIA DE 

SOUZA LIMA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há 

informação nos autos do pagamento da requisição referente aos 

honorários sucumbenciais e contratual (fls. 352), ausente o pagamento do 

crédito principal.

Assim, com o pagamento dos honorários sucumbenciais, os valores 

devem ser levantados em favor do causídico.

Acerca dos valores referentes aos honorários contratuais, nos termos da 

decisão de fls. 348/348-verso, estas são verbas acessórias a serem 

deduzidas do crédito principal, pelo próprio credor, motivo pelo qual o valor 

que se encontra depositado (honorário contratual) deve ser levantado em 

favor do Ente executado que deverá realizar o pagamento com o 

precatório.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Expeça-se alvará de liberação referente aos honorários sucumbenciais 

da quantia depositada (fl.361), na conta de titularidade da causídica, 

conforme atualização do DAP à fl.367;

b) Levanta-se o valor excedente (honorário contratual) em favor do Ente 

executado para que se cumpra a decisão de fls. 348/348-verso;

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Acerca do valor principal, tratando-se de precatório, aguarde-se a 

informação da liquidação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 65839 Nr: 3279-52.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLAUZINHO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, PROCURADOR 

GERAL DO MUNICIPIO DE CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES - 

OAB:7267, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791 MT, 

MARICLEI EDUARDO CINTRA BARRETO - OAB:10.139-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)Homologar 

os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 2.320,14 

(dois mil, trezentos e vinte reais e quatorze centavos), sendo o 

PRINCIPAL: R$ 1.495,81 e HONORÁRIOS: R$ 909,22;b)Determinar a 

requisição do pagamento dos créditos exequendos na forma do 

Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o qual dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;c)Com a informação 

da liquidação, voltem conclusos;d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 132499 Nr: 1266-41.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA EMA CAPPI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DA SILVA 

MOURA - OAB:14031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - OAB:12.768, 

LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo às fls. 

134/135.

Intimados a se manifestarem, a parte credora concordou com os cálculos 

apresentados (fl. 137), já a parte executada quedou-se inerte (fl. 139).

Os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo merecem acolhida, 

vez que foram elaborados nos moldes do Acórdão de fls. 106/110.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

14.636,75 (quatorze mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e cinco 

centavos), sendo o PRINCIPAL: R$ 12.958,14 e HONORÁRIOS: R$ 

1.678,61;

b) Determinar a requisição do pagamento dos créditos exequendos na 

forma do Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o qual dispõe sobre 

o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

c) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140400 Nr: 10037-08.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLIVAR BUFULIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

10037-08.2011.811.0006, Protocolo 140400, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140605 Nr: 10250-14.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

10250-14.2011.811.0006, Protocolo 140605, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140881 Nr: 10537-74.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

10537-74.2011.811.0006, Protocolo 140881, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141513 Nr: 11225-36.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, LAURILEU LUIZ DA 

SILVA, BORBA & GALLINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUIZ 

ALBERTO GALLINDO MARTINS, LUIZ ALBERTO GALLINDO MARTINS, 

BRUNO FERNANDES DA ROCHA BORBA, BRUNO FERNANDES DA 

ROCHA BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNE KAROLINE DO 

N. P . PINTO, para devolução dos autos nº 11225-36.2011.811.0006, 

Protocolo 141513, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151448 Nr: 10286-22.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATHARINA RIBEIRO MENACHO, LÚCIO 

MENACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

10286-22.2012.811.0006, Protocolo 151448, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152044 Nr: 10979-06.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA MARTINS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

10979-06.2012.811.0006, Protocolo 152044, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152050 Nr: 10989-50.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA BARROS & SANTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

10989-50.2012.811.0006, Protocolo 152050, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154857 Nr: 2330-18.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA & CARVALHO (AGROFISH), 

DAGMAR DA SILVA CARVALHO, NILME SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2330-18.2013.811.0006, Protocolo 154857, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157771 Nr: 5485-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Exequente para 

que, querendo impugne os cálculos da contadora judicial (fls. 82/83)no 

prazo de 15 dias.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87385 Nr: 2871-90.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MARIELE SCHMIDT CANABARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELE SCHMIDT CANABARRO 

QUINTERO - OAB:11.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2871-90.2009.811.0006, Protocolo 87385, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94665 Nr: 9695-65.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, BLAIRO 

BORGES MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9695-65.2009.811.0006, Protocolo 94665, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22614 Nr: 3292-27.2002.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUNHA CINTRA E CINTRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150, THIARA BORGES CINTRA - OAB:12.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o advogado da Parte 

Requerente, para que, no prazo de 05 dias, acoste aos autos os dados 

bancários em que pretende ver depositados os honorários sucumbenciais, 

nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 193454 Nr: 10430-88.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADRIANO DE MIRANDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOSÉ ADRIANO 

DE MIRANDA PINTO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há 

informação nos autos do pagamento da requisição (fls. 109/117).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Promova-se o levantamento do saldo remanescente depositado em 

juízo, na conta de titularidade do ente executado;

c) Sem custas e honorários;

 d) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

e) Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000150-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA MENDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000150-02.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.919,23 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: CREUSA MENDES DE OLIVEIRA Endereço: Local incerto 

e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

32795/2018, 34375/2018, que pretende a satisfação da divida acima 

descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Silva de Moraes 

Almeida, matrícula 41931, estagiário, digitei. Cáceres , 12 de março de 

2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003122-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALDERICO S E OUTRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003122-42.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.750,91 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MANOEL ALDERICO S E OUTRO Endereço: Local incerto 

e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

16804/2018, que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 

6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, 

forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação 

por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço 
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atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, 

por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Silva de Moraes Almeida, 

Matrícula 41931, estagiário, digitei. Cáceres , 12 de março de 2020. 

JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003120-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003120-72.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.993,40 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA Endereço: Local incerto e 

não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

17062/2018, 17063/2018, 17064/2018, que pretende a satisfação da 

divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente 

execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio 

com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução 

com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o 

devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas 

ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 

30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação 

por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas as tentativas de 

localização do requerido, bem como que é de atribuição do credor 

procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não havendo o 

pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à penhora de 

bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor constar do 

termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens penhorados, 

intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de penhora, via correio 

com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio Executado tenha 

recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, proceda a intimação 

por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso 

a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge 

na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito ou da intimação da penhora, desde que garantida a 

Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos 

embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público” sejam bens móveis ou imóveis, em 

conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume na sede do Juízo e 

publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O 

prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não pode ser 

inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) Desde já defiro o 

disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 2015; l) 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Silva de Moraes Almeida, 

matrícula 41931, estagiário, digitei. Cáceres , 12 de março de 2020. 

JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000562-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEBIADES CANDIA DA VEIGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra ALCEBIADES CANDIA DA VEIGA, na qual o 

exequente pugna pela extinção do feito em razão da ocorrência da 

prescrição do débito exequendo. Ajuizamento da ação em 07/01/2019. 

Vieram os autos conclusos. É O QUE MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O STJ fixou a tese de que o prazo inicial para a contagem do 

prazo prescricional referente ao IPTU se dá no dia seguinte ao vencimento 

da cobrança do tributo. Nesse diapasão: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA 

TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A 

SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA 

MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE 

OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se 

de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a 

Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 

174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o 

transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da 

exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, 

até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar 

execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o 

crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço 

do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este 

STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), 

submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou 

fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do 

IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, 

iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte 

à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de 

ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da 

prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não 

pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma 

opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de 

efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal 

entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para 

pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera 

liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou 

parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, 

apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido 

crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de 

configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do 

crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda 

Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, 

fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da 

cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no 

dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o 

parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva 

da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (STJ 

Resp 1.641.011 – PA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de 

julgamento 14/11/2018). De acordo com o art. 174, § único, I, do CTN, o 

prazo prescricional é interrompido pelo despacho que ordena a citação do 

devedor. Analisando a CDA de que instrui a exordial, vislumbro que entre 

as parcelas ajuizadas a mais recente venceu em 09/08/2013, sendo que o 

despacho citatório foi exarado em 05/02/2019. O Superior Tribunal de 

Justiça adotou o entendimento de que a interrupção da prescrição 

retroage à data da propositura da ação, nos casos em que o ato 

interruptório se dá nos termos do art. 174, § único, I, do CTN: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

INTERRUPÇÃO. EFEITO RETROATIVO À DATA DE PROPOSITURA DA 

AÇÃO. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO 

REPETITIVO. 1. Conforme orientação adotada pelo STJ em julgamento de 

recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), a interrupção da prescrição nos 

termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN retroage à data da 

propositura da ação, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973. 2. Hipótese 

em que o termo a quo da prescrição, segundo as premissas fixadas na 

decisão colegiada, corresponde aos exercícios de 2006, 2007 e 2009 e a 

demanda foi ajuizada em 20.12.2009. Considerou-se, no entanto, 

consumada a prescrição porque a demanda foi distribuída no juízo 

incompetente, tendo o despacho que a ordenou sido proferido pelo juízo 

competente apenas em 8.9.2014. 3. O STJ definiu, em julgamento de 

recurso repetitivo, no rito do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1.120.295/SP), 

que a interrupção da prescrição por meio da citação (na vigência original 

do art. 174, parágrafo único, I, do CTN), ou do despacho que a ordena (na 

redação dada pela LC 118/2005), retroage à data da propositura da ação, 

nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/1973. 4. A circunstância de a 

demanda ter sido ajuizada no juízo incompetente é irrelevante, pois até 

mesmo um suposto despacho ordenatório da citação emitido por este teria 

o efeito de interromper a prescrição (art. 219, caput, do CPC/1973). No 

caso concreto, o que ocorreu é que o despacho foi proferido no juízo 

competente (o Tribunal de origem, após a remessa dos autos pelo juízo de 

primeiro grau), e o referido ato judicial foi praticado nos autos da mesma 

demanda (e não de outra), ajuizada em 20.12.2009. 5. Superado o 

equivocado entendimento quanto à ocorrência de prescrição, adotado no 

acórdão hostilizado, devem os autos retornar às instâncias de origem, 

para enfrentamento das razões de mérito deduzidas na Exceção de 

Pré-Executividade. 6. Recurso Especial provido. (Resp 1.682.977 - RN, 

Relator Min. Herman Benjamin, data de julgamento: 19/09/2017) Assim, o 

termo final da prescrição do art. 174 do CTN, neste caso, é o da 

propositura da ação (07/01/2019), encontrando-se prescritas todas as 

parcelas do crédito tributário exequendo. Isso posto, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) DECLARAR PRESCRITOS OS DÉBITOS 

EXEQUENDOS, nos termos do art. 174 do CTN, e EXTINGUIR O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 487, II do CPC; b) Sem custas e 

honorários, na forma da lei; c) Feito não sujeito ao reexame necessário, 

forte no art. 496, § 3º, III do CPC; d) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe; e) Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004699-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 
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termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004201-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007436-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT contra CLEUZA DE SOUSA, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista o pagamento do crédito fazendário 

inscrito na CDA 34566/2018 e a novação e parcelamento dos créditos 

inscritos nas demais CDA's. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. A satisfação do crédito inscrito na CDA 

34566/2018, enseja na extinção parcial do feito com resolução de mérito 

referente à essa CDA, nos termos do art. 924, II, do CPC. Compulsando os 

autos, verifico que as partes celebraram acordo de parcelamento com 

novação de dívida referente às demais CDA's, o que enseja a extinção do 

feito. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

referente à CDA 34566/2018, forte no art. 924, II, do CPC, e SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, referente às demais CDA's, nos termos do art. 

485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o levantamento de 

eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007293-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE NEVES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção da CDA 33820/2018 tendo em vista a novação e parcelamento da 

dívida. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção parcial 

do feito, referente à CDA 33820/2018. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E 

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL 

– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu 

em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa 

causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito 

executivo.2. "Nos termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é 

causa de suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização 

da inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR PARCIALMENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, referente à CDA 33820/2018, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC; b) INTIME-SE o exequente para trazer aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, cálculo atualizado da dívida exequenda, bem como para que 

indique endereço atualizado da parte executada, sob pena de suspensão 

e posterior arquivamento do feito; c) Após, conclusos; d) Às providências. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003530-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON APARECIDO CIPRIANO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

Sem custas e sem honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003831-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURECI DA SILVA SEBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Sem custas e sem honorários; c) Determino o desbloqueio de 

eventuais penhoras realizadas; d) Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de praxe; e) 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004165-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACILENE GONCALVES DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007915-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MATIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

Sem custas e sem honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007154-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANISLAU SIMAO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004867-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA FERREIRA DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pela executada; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005123-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA SILVA COSTALDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 
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Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pela executada; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; g) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005037-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN FATIMA CASTRILLON LARA VEIGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a quitação do crédito fazendário 

inscrito na CDA 15597/2018 e a novação e parcelamento da dívida inscrita 

na CDA 15596/2018. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. A satisfação do crédito fazendário inscrito na CDA 

15597/2018, enseja na extinção com resolução de mérito referente à essa 

CDA. Outrossim, compulsando os autos, verifico que as partes celebraram 

acordo de parcelamento com novação de dívida, referente à CDA 

15596/2018, o que enseja a extinção do feito sem resolução de mérito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

referente à CDA 15597/2018, forte no art. 924, II do CPC, e SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, referente à CDA 15596/2018, nos termos do art. 

485, IV, do CPC; b) Sem honorários; c) Custas pela executada; d) 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo; e) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004540-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILIA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005129-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANY DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pela executada; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004737-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO EMERSON FREITAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO
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Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004629-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMETRIO ORNELAS DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pelo executado; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000311-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZMAR FAQUINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007352-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO SOARES RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000238-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AJAX FURQUIM NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Sem custas e sem honorários; c) Determino o desbloqueio de 

eventuais penhoras realizadas; d) Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de praxe; e) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004762-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FAUSTA ROCHA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT contra MARIA FAUSTA ROCHA RODRIGUES, na qual o 

exequente informa o pagamento integral da dívida inscrita nas CDA’s 

18447/2018 e 18449/2018 e o pagamento parcial da CDA 18448/2018, 

pugnando pela extinção do feito executivo. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. A satisfação parcial da obrigação pelo devedor 

conduz à extinção do feito com resolução de mérito referente à fração 

adimplida. Outrossim, não merece acolhida o pedido de extinção do feito 

em razão do valor remanescente ser inferior àquele mínimo a autorizar o 

processamento da presente ação expropriatória., Como se sabe, nos 

termos do Art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, fica determinado o 

arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, que 

atualmente perfaz o valor de R$ 2.236,80 (dois mil duzentos e trinta e seis 

reais e oitenta centavos) – valor referente a março de 2020. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) a) EXTINGUIR 

PARCIALMENTE O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 924, 

II do CPC, referente às CDA’s 18447/2018 e 18449/2018 e aos créditos 

tributários dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 inscritos na CDA 

18448/2018; b) b) DETERMINAR o arquivamento provisório feito, na forma 

do Art. 1.199 da Seção 15 da CNGC/MT, dando-se baixa no relatório 

estatístico; c) c) O Exequente deverá requerer o andamento do feito 

quando entender que o valor devido ultrapassa o limite mínimo de 15 UPF 

MT, devidamente atualizados; d) d) Alternativamente, poderá requerer a 

reunião de várias ações, desde que assim somadas ultrapassem o 

mencionado valor mínimo; e) e) Decorrido o prazo de cinco anos sem 

qualquer manifestação do Exequente, intime-se o exequente para os fins 

do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80; f) f) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000160-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pela executada; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000659-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA RAMOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pela executada; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007316-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVANEA TORRES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pela executada; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005149-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEY GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005287-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ALCIONE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista o pagamento da dívida inscrita na 

CDA 18681/2018 e a novação e parcelamento da dívida inscrita na CDA 

18680/2018. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. A satisfação parcial da obrigação pelo devedor 

conduz à extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

924, II, CPC, referente à parcela satisfeita. Outrossim, compulsando os 

autos, verifico que as partes celebraram acordo de parcelamento com 

novação de dívida, referente à CDA 18680/2018, o que enseja a extinção 

do feito. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

forte no art. 924, II, CPC, referente à CDA 18681/2018, e SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC, referente à 

CDA 18680/2018; b) Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) Custas pela 

executada; e) Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas 

neste feito; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007456-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA SAO JOAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004414-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HELENA STAFFORTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pela 

executada; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005087-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDA DEL FIOL XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO
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Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Sem custas e sem honorários; c) Determino o desbloqueio de 

eventuais penhoras realizadas; d) Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de praxe; e) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004927-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA APARECIDA DA SILVA CRUZ BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-71.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA MARIANO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000945-71.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MADALENA 

MARIANO MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 16:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERREIRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000948-26.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EVANDRO 

FERREIRA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-11.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERREIRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000949-11.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EVANDRO 

FERREIRA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON APARECIDO VIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000952-63.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ADEILTON 

APARECIDO VIANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON APARECIDO VIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000953-48.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ADEILTON 

APARECIDO VIANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 17:45 , no endereço: RUA DAS 
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MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-33.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000954-33.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ERIK SILVA DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-16.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA TEREZINHA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPE MARLON PORTELA BANDEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS COUTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000955-18.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS COUTO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINO EUDES POQUIVIQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000956-03.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LINO EUDES 

POQUIVIQUI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006446-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA ASSUMPCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

RECLAMADO MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

E EM IGUAL PRAZO MANIFESTAR ACERCA DOS VALORES 

APRESENTADOS PELA RECLAMANTE
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-14.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARAIZA REGINA PESSOA DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003840-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003840-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004821-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SOARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004035-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CARLOS GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011435-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DIAS PROENCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20805/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA SENTEÇA DE ID:15463287.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O POLO ATIVO PARA QUERENDO REQUERER O QUE ENTENDER 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000683-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO, Executado para manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS INACIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011509-05.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DO NASCIMENTO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DO NASCIMENTO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001368-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CATIANE HERMOSA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (EXECUTADO)

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO OAB - SP155577 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001368-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CATIANE HERMOSA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (EXECUTADO)

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO OAB - SP155577 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. B. S. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

DIRCE MARIA DE BRITO OAB - 522.399.001-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-50.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BRITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011613-60.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL APARECIDA TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))
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INTIMO, o patrono da Exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA NOGUEIRA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162-O (ADVOGADO(A))

NADIR GONCALVES DOS SANTOS OAB - 567.641.461-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012513-14.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA OAB - MT10264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, ao Recorrente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

comprove nos autos o recolhimento do preparo, sob pena de ser julgado 

deserto o recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA DA SILVA MIRANDA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

ALINE MOREIRA AGUIAR OAB - MT27353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO OAB - GO49185 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006800-02.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DENISE APARECIDA DA 

SILVA MIRANDA DE MATOS REQUERIDO: EDUCARE GESTAO DE 

EDUCACAO LTDA - ME Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523) Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado, 

bem como requerer o que entender de direito. Caso haja pedido de 

penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o expressamente o valor 

atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 

2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002727-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBORINA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011616-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FAGUNDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011616-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FAGUNDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINA BERTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002645-19.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JALERSON RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010240-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO GARCIA LOBATO LOPEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005321-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY NILSON DE SOUZA CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002641-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GERMANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002641-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GERMANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012230-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JULIO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o patrono do Executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

colacione nos autos documento que comprove o fato alegado na 

manifestação de ID 25797485.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S TENIO DUARTE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o documento novo colacionado nos autos pela parte 

Requerida, INTIMO a parte Requerente para manifestar nos autos, no 

prazo 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006894-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006894-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002539-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA PAZ ANDRADE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002539-57.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JAQUELINE DA PAZ 

ANDRADE SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO 
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PADRONIZADO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Inexigibilidade De 

Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade de Débito Com Antecipação dos Efeitos 

Da Tutela C/C Indenização por Danos Morais proposto por Jaqueline da 

Silva Andrade Santos em desfavor Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditorios Multisegmentos Npl Ipanema Iii - Nao Padronizado. Segundo 

consta da inicial, o Requerente teve seu nome incluso nos órgãos de 

proteção ao crédito consta da data de 25/05/2018, no valor de R$ 

1.457,99 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove 

centavos), afirmando desconhecer o contrato. Requer, em sede de tutela 

antecipada que a requerida retire o nome da Autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, SERASA, SPC e congêneres É o que merece relato. 

Passo a decidir. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 

330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de 

tutela de urgência em determinar a Requerida que se abstenha de efetuar 

descontos na conta corrente do requerente, posto que, segundo alega, o 

débito do qual está sendo cobrado se trata de um serviço não contratado 

pelo requerente. Dos autos, verifico a necessidade do contraditório, visto 

que as prova juntada nos autos não são suficientes para averiguar se o 

serviço foi contratado ou não. Assim, tem-se que o direito reclamado 

depende de dilação probatória. Outrossim, o perigo do dano não resta 

evidenciado na medida em que se verdadeiros os fatos narrados pelo 

requerente, o mesmo ao final do deslinde do feito terá seu direito 

garantido, devidamente corrigido. Portanto, não estando demonstrado nos 

autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é 

medida que se impõe. Desse modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar 

pretendido. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva 

de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente decisão. 

Designe-se nova data de audiência de conciliação. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DIVINO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO JOSE CRISTO DE MORAES (REU)

 

PROCESSO n. 1000959-55.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LOURIVAL 

DIVINO MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE APARECIDA 

BARBOSA DO NASCIMENTO, CIBELI SIMOES DOS SANTOS, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA, VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA, CAMILA 

GONZAGA VANINI POLO PASSIVO: IVO JOSE CRISTO DE MORAES 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000734-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000734-40.2017.8.11.0006. EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXEQUENTE: JANAINA ROCHA DA SILVA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38, “caput”, da Lei 

nº 9.099/95. Consoante manifestação do exequente de ID: 24786070, em 

que declara não ter mais interesse no prosseguimento da presente 

demanda, requerendo a extinção e arquivamento do feito. Nos termos do 

artigo 775 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao 

Juizado Especial, em se tratando de execução, a desistência do autor não 

depende do consentimento do executado. Portanto, diante da desistência 

da ação pela requerente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do 

mérito, com base no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários (Lei nº 9099/95, art. 55). Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000738-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000738-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011420-79.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEIXEIRA FERNANDES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO(A))

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005887-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005887-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003788-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BORGES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003788-77.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JEAN BORGES ALVES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo 

extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 

925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003788-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BORGES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003788-77.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JEAN BORGES ALVES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo 

extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 

925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002802-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

DANIEL EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006227-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006227-61.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JANILSON PROFETA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006227-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006227-61.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JANILSON PROFETA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001272-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDIVAL DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001272-50.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: NEIDIVAL DA SILVA COSTA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001272-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDIVAL DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001272-50.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: NEIDIVAL DA SILVA COSTA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006234-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003069-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003069-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO GALDINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38, “caput”, 

da Lei nº 9.099/95. Consoante manifestação do exequente de ID: 

25947870, em que declara não ter mais interesse no prosseguimento da 

presente demanda, requerendo a extinção e arquivamento do feito. Nos 

termos do artigo 775 do Código de Processo Civil, que se aplica 

subsidiariamente ao Juizado Especial, em se tratando de execução, a 

desistência do autor não depende do consentimento do executado. 

Portanto, diante da desistência da ação pela requerente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários (Lei nº 9099/95, 

art. 55). Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001354-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001354-81.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCIO PEREIRA SIMOES 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 
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Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001354-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001354-81.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCIO PEREIRA SIMOES 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001020-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARIA CARLINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001020-47.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: JOANICE MARIA CARLINDO 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001020-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARIA CARLINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001020-47.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: JOANICE MARIA CARLINDO 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006637-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006637-22.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006637-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006637-22.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000844-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON FABIANO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000844-68.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: CLEIDSON FABIANO DA SILVA 

CAMPOS EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000844-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON FABIANO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000844-68.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: CLEIDSON FABIANO DA SILVA 

CAMPOS EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-95.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. O. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. R. A. -. M. (REU)

 

Intima-se a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar novo 

endereço atualizado da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001318-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ERMELINDA DE 

SOUZA DO E SANTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Desse modo, expeça-se 

alvará para levantamento integral dos valores bloqueados em favor da 

Exequente, devendo observar os dados bancários já informados nos 

autos pelo seu patrono. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001318-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ERMELINDA DE 

SOUZA DO E SANTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Desse modo, expeça-se 

alvará para levantamento integral dos valores bloqueados em favor da 

Exequente, devendo observar os dados bancários já informados nos 

autos pelo seu patrono. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001315-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001315-84.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA ERMELINDA DE SOUZA 
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DO E SANTO EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001315-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001315-84.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA ERMELINDA DE SOUZA 

DO E SANTO EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007650-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENEI ANTONIO SILVA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007650-90.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: SIZENEI ANTONIO SILVA DE 

LIMA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, 

c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - 

a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007650-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENEI ANTONIO SILVA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007650-90.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: SIZENEI ANTONIO SILVA DE 

LIMA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, 

c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - 

a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001113-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001113-10.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: RICARDO AMBROSIO CURVO 

FILHO EXECUTADO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001113-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001113-10.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: RICARDO AMBROSIO CURVO 

FILHO EXECUTADO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 
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Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003079-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CONCEICAO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DURAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001726-30.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINEI DURAO DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral 

da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos 

arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DURAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001726-30.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINEI DURAO DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral 

da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos 

arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI APARECIDA GOMES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, ao Recorrente que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos financeiros 

para arcar com as custas.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006440-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CALDAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006440-67.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE CALDAS DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006440-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CALDAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006440-67.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE CALDAS DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000634-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000634-51.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSSIMAR GOMES DE SOUZA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos 

arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000634-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000634-51.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSSIMAR GOMES DE SOUZA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos 

arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001039-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001039-53.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA 

SANTOS EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001039-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001039-53.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA 

SANTOS EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA VIEIRA CHAVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001060-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAN CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001396-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001396-33.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCIO PEREIRA SIMOES 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001396-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001396-33.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCIO PEREIRA SIMOES 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000379-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA OAB - MT25808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001623-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JULIANO SEONACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001623-23.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: VALMIR JULIANO SEONACA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001623-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JULIANO SEONACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001623-23.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: VALMIR JULIANO SEONACA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000543-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA OAB - MT14784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/04/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006052-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001424-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PAULO CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA OAB - MT17500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001424-35.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: IVAN PAULO CARNEIRO 

EXECUTADO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001424-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PAULO CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA OAB - MT17500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001424-35.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: IVAN PAULO CARNEIRO 

EXECUTADO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001727-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DIEGO PEREIRA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001727-15.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MAIKON DIEGO PEREIRA 

MATIAS EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001727-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DIEGO PEREIRA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001727-15.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MAIKON DIEGO PEREIRA 

MATIAS EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003408-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003408-88.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: YOLANDA THAYSA BARROS 
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CARDOSO EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo 

extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 

925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003408-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003408-88.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: YOLANDA THAYSA BARROS 

CARDOSO EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo 

extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 

925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007156-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007156-31.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos 

arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007156-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007156-31.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos 

arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006449-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISKELY CAMPOS MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006449-29.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: FRANCISKELY CAMPOS 

MOREIRA EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006449-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISKELY CAMPOS MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006449-29.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: FRANCISKELY CAMPOS 

MOREIRA EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 
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Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005748-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MORACIR DA SILVA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Desse modo, expeça-se 

alvará para levantamento integral dos valores bloqueados em favor da 

Exequente, devendo observar os dados bancários já informados nos 

autos pelo seu patrono. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005748-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MORACIR DA SILVA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Desse modo, expeça-se 

alvará para levantamento integral dos valores bloqueados em favor da 

Exequente, devendo observar os dados bancários já informados nos 

autos pelo seu patrono. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020051-70.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE IVO LEITE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8020051-70.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: CRISTIANE IVO LEITE DA SILVA 

EXECUTADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020051-70.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE IVO LEITE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8020051-70.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: CRISTIANE IVO LEITE DA SILVA 

EXECUTADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010231-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA MOREIRA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010231-90.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: VIVIANE DA SILVA MOREIRA 

COELHO EXECUTADO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo 

extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 

925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010231-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA MOREIRA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010231-90.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: VIVIANE DA SILVA MOREIRA 

COELHO EXECUTADO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo 

extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 

925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003481-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIAS FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003481-26.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: DOUGLAS DIAS FONSECA 

EXECUTADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, 

c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - 

a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003481-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIAS FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003481-26.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: DOUGLAS DIAS FONSECA 

EXECUTADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, 

c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - 

a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006027-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SANTANA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006027-88.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: LUIZA SANTANA NEVES 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos 

arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006027-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SANTANA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006027-88.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: LUIZA SANTANA NEVES 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos 

arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006667-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GALIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006667-57.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: FRANCIELE GALIANO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 110 de 1073



obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006667-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GALIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006667-57.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: FRANCIELE GALIANO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005674-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALMEIDA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005674-48.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: APARECIDO ALMEIDA PAULA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005674-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALMEIDA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005674-48.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: APARECIDO ALMEIDA PAULA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001420-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001420-61.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: ANTONIO JOAO DE CAMPOS 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001420-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001420-61.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: ANTONIO JOAO DE CAMPOS 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006435-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ALBENIELLE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006435-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALBENIELLE PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006435-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIELLE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006435-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALBENIELLE PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006229-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006229-31.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JANILSON PROFETA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006229-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006229-31.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JANILSON PROFETA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005204-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA THAYLLE CRISTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005204-17.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: LUANA THAYLLE CRISTO 

SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005204-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA THAYLLE CRISTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005204-17.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: LUANA THAYLLE CRISTO 

SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000909-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA DE MARCHI DE MEI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000909-63.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: DEBORA OLIVEIRA DE MARCHI 

DE MEI EXECUTADO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000909-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA DE MARCHI DE MEI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000909-63.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: DEBORA OLIVEIRA DE MARCHI 

DE MEI EXECUTADO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006618-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSSA DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006618-79.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THAYSSA DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para 

audiência de instrução e julgamento, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005345-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GARCIA MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005345-65.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE GARCIA 

MARIANO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38, “caput”, da Lei nº 

9.099/95. Consoante manifestação do exequente de ID: 25633179, em que 

declara não ter mais interesse no prosseguimento da presente demanda, 

requerendo a extinção e arquivamento do feito. Nos termos do artigo 775 

do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Juizado 

Especial, em se tratando de execução, a desistência do autor não 

depende do consentimento do executado. Portanto, diante da desistência 

da ação pela requerente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do 

mérito, com base no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários (Lei nº 9099/95, art. 55). Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000965-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADMILSON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para 

audiência, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 
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9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 28 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006853-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006853-46.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLEYTON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006852-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006852-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLEYTON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006767-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON SILVA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006767-75.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WELINTON SILVA ASSIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

THIAGO SANTOS MOURA SILVA OAB - 044.679.201-29 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000085-70.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: THIAGO SANTOS MOURA 

SILVA INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38, “caput”, da Lei nº 

9.099/95. Homologo a desistência da ação formulada pela Requerente no 

ID n. 28062880, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Acerca da desistência da ação nos Juizados Especiais 

Cíveis, estabelece o Enunciado 90 do FONAJE: A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem exame de mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento." Destarte, resta dispensada a intimação do reclamado. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações 

estilo, em seguida arquivem-se os autos. Intime-se. CÁCERES, 2 de março 

de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-20.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração 

formulado pela Requerente, no qual requer a seja reapreciada a decisão 

que indeferiu a liminar pleiteada nos autos. Pois bem, em detida análise dos 

documentos que acompanham a inicial e dos fatos narrados nesta, tem-se 

que a reconsideração é perfeitamente possível. A Requerente afirma que 

celebrou contrato com a Requerida, em que solicitou o cancelamento do 

seu plano individual para migração na modalidade plano empresarial, 

assinando uma solicitação para emissão de contrato de assistência 
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médica, contratando o Plano MT CAC Online Participação de 50%, 

acomodação SemiPrivativa, limitador de R$ 100,00 (cem reais), 

segmentação Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia, com custo mensal 

de R$ 170,00 (cento e setenta reais) + R$ 25,00 (vinte e cinco reais) de 

taxa de administração. Em contrapartida, no início do mês de setembro de 

2019, a Requerente descobriu que estava grávida, desta feita, como 

cediço, deveria iniciar o pré-natal. Todavia, quando a Reclamante entrou 

em contato com a Reclamada, a fim de marcar consulta do pré-natal para o 

mês de outubro, a Requerente não obteve êxito no agendamento. Afirma 

que a empresa não cumpriu com o pactuado e não depositou o montante 

na data estipulada, razão pela qual não restou outra alternativa a Autora a 

não ser cancelar o agendamento da consulta e recorrer ao SUS – Sistema 

Único de Saúde. Sustenta ainda a Requerente, que não obstante a 

Requerida não ter cumprido o contrato, em sua gravidez, no mês de 

dezembro de 2019 a Reclamada mandou um boleto a ser pago para a 

Reclamante referente ao mês de novembro no valor de R$ 1.144,06 (mil 

cento e quarenta e quatro reais e seis centavos). Em decisão proferida 

por este Juízo, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, considerando 

a necessidade de dilação probatória, a ausência de perigo do dano e de 

provas do depósito, entretanto, em detida análise dos autos, tem-se que a 

decisão deve ser revista. A celebração do contrato é fato incontroverso, 

assim como a migração do plano e o comprometimento da requerida em 

efetuar o pagamento das consultas e o parto da requerente. Além do mais, 

a requerente juntou cópia da sua conversa com a atendente do plano, 

afirmando que a requerida realizaria os pagamentos da consulta ou 

realizaria o seu ressarcimento. Desse modo, em atenção ao pedido de 

tutela de urgência formulado pela Requerente, no uso do poder geral de 

cautela, DETERMINO à empresa Requerida abstenha de incluir o nome da 

Requerente dos Cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao valor de 

R$ 1193,16, em nome da empresa MAPELI MODAS LTDA, inscrita no CNPJ: 

3080930900019, no prazo de 05 dias, a contar a partir da intimação da 

presente decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará multa 

diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-20.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIENCIA A REALIZAR-SE EM 28/4/2020, 14:30 

HORAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005926-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DA CRUZ SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005926-51.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MILTON CHAVES LIRA 

EXECUTADO: ROBERTO DA CRUZ SILVA Vistos, etc. Verifica-se dos 

autos que a parte autora foi intimada para manifestar nos autos no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, permanecendo inerte até a 

presente data. Assim, a extinção da presente ação é medida que se 

impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se no tempo por omissão 

da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. CÁCERES, 2 de março de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010582-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010582-97.2015.8.11.0006. REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA REQUERENTE: ALESSANDRO JOSE DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento, permanecendo inerte até a presente data. Assim, a 

extinção da presente ação é medida que se impõe, posto que uma ação 

não pode eternizar-se no tempo por omissão da parte autora. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Sem custas. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006399-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DAMASCENO CAMIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006399-03.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

EXECUTADO: FRANCIELE DAMASCENO CAMIN Vistos, etc. Verifica-se 

dos autos que a parte autora foi intimada para manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, permanecendo inerte 

até a presente data. Assim, a extinção da presente ação é medida que se 

impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se no tempo por omissão 

da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. CÁCERES, 27 de fevereiro de 

2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004115-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE COLLETTE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

QBEX COMPUTADORES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 115 de 1073



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004115-85.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IRENE COLLETTE AMORIM 

REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, QBEX 

COMPUTADORES S/A Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pelo 

Requerente consistente em diligências ostensivas para busca do 

endereço do Requerido, uma vez que tal diligência é dever da parte 

Autora. Nesse sentido, defiro o pedido subsidiário da parte autora para 

que a requerida QBEX COMPUTADORES S/A seja excluída do polo 

passivo. Após, cite-se o primeiro requerido, assim como seja designada 

nova data de audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER COSTA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001875-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WALTER COSTA ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora 

devidamente intimada para audiência de instrução e julgamento, não 

compareceu ao ato e embora tenha apresentado justificativa, essa não é 

plausível, tendo em vista que o mesmo afirma estar residindo em 

Salvador-BA e incumbe ao autor prestar informação acerca da mudança 

de endereço. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 26 

de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001487-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PAMELA CRISTINA JESUS 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo os Embargos 

de Declaração para discussão, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil c/c art. 49 da Lei 9.099/95. Assim, intime-se o embargado 

para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme 

determina o § 2º do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Após, 

havendo preliminares, intime-se a parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. 

CÁCERES, 6 de março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250039 Nr: 4103-88.2019.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ETEVALDO JESUS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO, DE QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 23 DE JUNHO DE 2020 ÀS 15:40 HORAS NA 

SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 

DE CÁCERES-MT.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012014-93.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA SANT ANNA MUNIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO-OESTE TUR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BENEDITO CARLOS DA PAIXAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012014-93.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: ANTONIO DE PADUA SANT 

ANNA MUNIZ EXECUTADO: CENTRO-OESTE TUR Vistos, etc. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. O autor, 

devidamente intimado, para manifestar acerca do bacen positivo, 

quedou-se inerte, impondo-se a extinção do processo, que não pode 

eternizar-se no tempo por omissão do Reclamante. Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Sem 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CÁCERES, 12 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259745 Nr: 602-92.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO GARCIA LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:MT 21.787

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 25 de junho de 

2020, às 14h33min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260077 Nr: 795-10.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA YASMIN LOPES BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - OAB:MT 

15.764

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 19 de agosto de 
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2020, às 14h30min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260313 Nr: 907-76.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DAVILA BITENCOURT, CLEITON DA 

SILVA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:MT 15989

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 25 de junho de 

2020, às 14h43min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260381 Nr: 934-59.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY FERNANDO JACINTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:MT 14.442, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:AC 3.878

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 25 de junho de 

2020, às 14h13min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260503 Nr: 1025-52.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALTAMIR DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 

FERREIRA - OAB:MT 27.368, WEBER MOURA ZEMUNER - OAB:MT 

25.793

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 19 de agosto de 

2020, às 14h35min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260562 Nr: 1049-80.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RAMOS, CHARLES FERNANDO 

CARVALHO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ricardo alexandre tortorelli - 

OAB:MT 8974-A

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 25 de junho de 

2020, às 16h25min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260619 Nr: 1085-25.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO EUSTAQUIO DE SOUZA 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:MT 21.490/O

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 25 de junho de 

2020, às 16h20min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260762 Nr: 1197-91.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:MT 3.301

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 19 de agosto de 

2020, às 14h10min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260971 Nr: 1342-50.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON TIAGO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 19 de agosto de 

2020, às 14h40min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 253633 Nr: 6644-94.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CIRINO CAVALCANTE FELIPE, DILSON 

FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIKA CUNHA SAIBERT - 

OAB:18038-0

 Vistos etc,

Cumpra-se conforme o deprecado.

 Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 14 de novembro 

de 2019, às 14h15min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 253633 Nr: 6644-94.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CIRINO CAVALCANTE FELIPE, DILSON 

FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIKA CUNHA SAIBERT - 

OAB:18038-0

 Vistos etc,

Ante o teor do ofício carreado à fl. 23, informando que a testemunha 

policial Gilcimar Fabrício Souza Moraes encontra-se em gozo de férias, 

com retorno previsto para 03/12/2019, designo o dia 11 de março de 2020, 

às 14h00min., para sua inquirição.

 Comunique-se o juízo deprecante acerca da presente decisão.

 Intime-se e Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 258097 Nr: 9660-56.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS GABRIEL LEÃO FLAUSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 25 de março de 

2020, às 14h45min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 253633 Nr: 6644-94.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CIRINO CAVALCANTE FELIPE, DILSON 

FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIKA CUNHA SAIBERT - 

OAB:18038-0

 Vistos etc,

Considerando a participação desta Magistrada no 2º Curso de Combate à 

Corrupção, que realizar-se-á em Brasília na data anteriormente designada 

para esta audiência, necessário o remanejamento da pauta.

Redesigno a audiência para o dia 1º de abril de 2020, às 14h00min.

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Intimem-se e Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245967 Nr: 1077-82.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1077-82.2019.811.0006 – Id. 245967

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JULIEVERSON SABALA PIRES

INTIMANDO: Vítima: Jessica Alves de Deus, Cpf: 06127489105 Filiação: 

Cristiana Alves de Deus, data de nascimento: 15/01/1997, brasileiro(a), , 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, que tendo em vista o 

decurso do prazo de 06 (seis) meses sem que houvesse manifestação de 

interesse na continuidade nas medidas de proteção, os autos de MEDIDAS 

PROTETIVAS serão arquivados conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "(...) Vistos, etc. (...) As medidas aqui aplicadas 

possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a 

vítima entenda pela necessidade da sua manutenção, deverá comparecer 

ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, 

decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem informações 

que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, 

com baixas e anotações de praxe. (...) Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

11 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248498 Nr: 2995-24.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2995-24.2019.811.0006 – Id. 248498

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): OSMAIR EVANGELISTA

INTIMANDO: Vítima: Rosangela Scherer, Cpf: 02712836103, Rg: 19486103 

SSP PR Filiação: Otmar Scherer e Aldemira da Cruz, data de nascimento: 

08/06/1985, brasileiro(a), natural de São João-PR, convivente, Endereço: 

Fazenda Santa Maria - Proximo Ao Distrito do Caramujo, Bairro: Rural, 

Cidade: Caceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualficada, que tendo em vista o 

decurso do prazo de 06 (seis) meses sem que houvesse manifestação de 

interesse na continuidade nas medidas de proteção, os autos de MEDIDAS 

PROTETIVAS serão arquivados conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. (...) As medidas aqui aplicadas 

possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a 

vítima entenda pela necessidade da sua manutenção, deverá comparecer 

ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, 

decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem informações 

que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, 

com baixas e anotações de praxe. (...) Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

11 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248813 Nr: 3237-80.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3237-80.2019.811.0006

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALAIR VENANCIO DA SILVA

INTIMANDO: Vítima: Marilene de Oliveira, Cpf: 02546858114, Rg: 18185037 

SSP MT Filiação: Marina de Oliveira, data de nascimento: 25/11/1973, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), do lar, Endereço: Rua 

Projetada S/nº, Bairro: São Lorenço, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, que tendo em vista o 

decurso do prazo de 06 (seis) meses sem que houvesse manifestação de 

interesse na continuidade nas medidas de proteção, os autos de MEDIDAS 

PROTETIVAS serão arquivados conforme decisão abaixo parcialmente 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. (...) As medidas aqui aplicadas 

possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a 

vítima entenda pela necessidade da sua manutenção, deverá comparecer 

ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, 

decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem informações 

que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, 

com baixas e anotações de praxe. (...) Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

11 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249208 Nr: 3532-20.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3532-20.2019.811.0006 – Id. 249208

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): GUSTAVO FEDOR

INTIMANDO: Vítima: Kelly Leite Paixão, Cpf: 04717153103, Rg: 1815501-4 

SSP MT Filiação: Diva Poquiviqui Leite Paixão e Alex Rodrigues Paixão, 

data de nascimento: 30/03/2000, brasileiro(a), natural de Nova 

marilândia-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, que tendo em vista o 

decurso do prazo de 06 (seis) meses sem que houvesse manifestação de 

interesse na continuidade nas medidas de proteção, os autos de MEDIDAS 

PROTETIVAS serão arquivados conforme decisão abaixo parcialmente 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. (...) As medidas aqui aplicadas 

possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a 

vítima entenda pela necessidade da sua manutenção, deverá comparecer 

ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, 

decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem informações 

que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, 

com baixas e anotações de praxe. (...) Às providências. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

11 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232579 Nr: 2782-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2782-52.2018.811.0006 – Id. 232579

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES

INTIMANDO: Denunciado(a): Luiz Fernando da Cruz Moraes, Rg: 12561962 

SSP MT Filiação: Francisco Viviano de Moraes e Cecilia Socorro da Cruz, 

data de nascimento: 11/11/1981, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), autônomo, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no 

dia 07 de maio de 2017, (...) o denunciado Luiz Fernando da Cruz Moraes, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a 

integridade corporal e a saúde de Airton Andrade Gonzaga, causando as 

lesões corporais descritas às fls. 37/40. (...) Diante do exposto, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Luiz Fernando da Cruz Moraes como 

incurso no artigo 129, § 9º, inciso I do Código Penal.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação editalícia LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES, nos 

moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Decorrido prazo, sem 

manifestação, retornem os autos ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

11 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233517 Nr: 3442-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3442-46.2018.811.0006 – Id. 233517

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ODILSON DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Odilson da Silva, Cpf: 65004310149, Rg: 

2343498-8 SSP MT Filiação: Maria da Silva, data de nascimento: 

21/04/1975, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, mecanico de 

motos, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no 

dia 10 de dezembro de 2017, (...), O DENUNCIADO Odilson da Silva, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool, contatado mediante termo de constatação de embriaguez (...). 

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denuncia Odilson da Silva, como incurso no artigo 306, § 1º, 

inciso II, da Lei 9.503/1997.

 DECISÃO/DESPACHO: “Ação Penal – Cód. 233517 Vistos etc. Diante da 

cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia do acusado 

ODILSON DA SILVA nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, 

para que apresente resposta à acusação por intermédio de sua defesa. 

Transcorrido “in albis” o prazo do edital, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu. Ás providências. 

Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

11 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153352 Nr: 631-89.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE DEUS MIRANDA, AQUINA 

SOARES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 PROCESSO N.º 631-89.2013.811.0006 - Cód. 153352

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 11.3.20 HORÁRIO: Inicio: 14h30min. Término: 14h40min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado (a): Valdemir de Deus Miranda

TERMO DE DELIBERAÇÃO
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Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Advogado. O i. Representante do Ministério Público insiste na inquirição da 

vítima, bem como requer sua condução coercitiva e insiste nas 

testemunhas ausentes justificadamente, e ainda requereu vista dos autos 

para manifestação a quanto a localização da testemunha Antônio João de 

Campos. A defesa desiste da inquirição da testemunha Moacir Jesus 

Macedo. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: 

Homologo a desistência formulada no presente ato e às fls. 428. Ante a 

insistência na inquirição da vítima e testemunhas redesigno o ato para o 

dia 01 de julho de 2020, às 14h30min. Requisite-se a testemunha João 

Oliveira Abrão na 4ª CIA Ambiental de Cáceres/MT. Expeça-se mandado 

de condução coercitiva da vítima, devendo comparecer ao ato 

devidamente acompanhada por sua representante legal Lucia de Oliveira. 

Ademais, vista dos autos ao Ministério Público conforme pleiteado. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o 

presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos (estagiária), o 

digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

Manoel Alvares Campos Júnior

Advogado – OAB 9791

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 198543 Nr: 2606-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BATISTA MARTINS, PATRICIA 

MARIA FELIPE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19-744/O

 PROCESSO N.º 2606-44.2016.811.0006 - Cód. 198543

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 11.3.20 HORÁRIO: Inicio: 16h30min. Término: 16h40min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado (a): Emerson Pinheiro Leite; Patrícia Maria Felipe Martins.

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Patrono dos réus. Ausentes os denunciados, visto que fora dispensada 

sua presença, conforme requerido pela defesa e deferido por este Juízo à 

fl. 283. Em seguida O MM. Juiz inquiriu a testemunha Cecilia Gomes Vilas 

Novas, através de oitiva digital. As partes não requereram diligências. 

PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Declaro 

encerrada a instrução. Abro prazo de cinco dias consecutivos para que 

as partes manifestem-se em alegações finais através de memoriais. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o 

presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos (estagiária), o 

digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

EMERSON PINHEIRO LEITE

Advogado – OAB/MT 19.744/O

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225848 Nr: 11305-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAN DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 PROCESSO N.º 11305-87.2017.811.0006 - Cód. 225848

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 11.3.20 HORÁRIO: Inicio: 13h30min. Término: 13h50min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado (a): Van Douglas da Silva.

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

bem como o denunciado acompanhado de sua Advogada Barbara Maria 

Lima Pereira, OAB/MT 22212/O. Ausente à testemunha Sargento 

Benevides. O i. Representante do Ministério Público requereu vista dos 

autos para análise da possiblidade do oferecimento de proposta de 

não-persecução penal. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE 

DESPACHO: Ao Ministério Público conforme pleiteado. Após, conclusos. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo, encerro o presente. 

Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos (estagiária), o digitei e 

subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

Barbara Maria Lima Pereira

Advogada

Van Douglas da Silva

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226286 Nr: 11638-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESVANEI SANTANA DO NASCIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800, NUANE CAROLINE RODRIGUES - OAB:19106/0MT, NUBIA 

FERNANDA RODRIGUES MACEDO - OAB:17925/0

 PROCESSO N.º 11638-39.2017.0006 - Cód. 226286

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 11.3.20 HORÁRIO: Inicio: 16h00min. Término: 16h20min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado (a): Esvanei Santana do Nascimento Junior

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

bem como o denunciado, acompanhado de seus patronos. Ausente 

injustificadamente a vítima Bruno Felipe Ferreira da Silva e a testemunha 

de Defesa Felipe Alexandre Menacho Chaves. Ausente justificadamente a 

testemunha Gleiciane Aparecida da Silva Cebalho. O i. Representante do 

Ministério Público insiste na inquirição da vítima ausente. A defesa insiste 

na inquirição das testemunhas ausentes. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO 

O SEGUINTE DESPACHO: Ante a insistência das partes na inquirição da 

vítima e das testemunhas, redesigno o ato para o dia 01 de julho de 2020, 

às 15h40min. Solicite-se informações acerca da Carta Precatória expedida 

para a comarca de Mirassol D’Oeste/MT para inquirição da testemunha de 

Defesa Vanessa, bem como solicite-se a devolução desta devidamente 

cumprida. Expeça-se mandando de condução coercitiva para a vítima 

Bruno. Intimem-se pessoalmente as testemunhas de defesa. O réu sai 

pessoalmente intimado. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada 

mais havendo, encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos 

Santos (estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

DANIEL BRETAS FERNANDES

Advogado – OAB/MT 24.180

NUANE CAROLINE RODRIGUES

 Advogada – OAB/MT 19.106

Esvanei Santana do Nascimento Junior

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231595 Nr: 2177-09.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 PROCESSO N.º 2177-09.2018.811.0006 - Cód. 231595

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 11.3.20 HORÁRIO: Inicio: 13h30min. Término: 14h00min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO
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PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

DEFENSOR: ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Denunciado (a): José Aparecido Giraldelli

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

ausente o denunciado, bem como seu patrono. Ausente justificadamente a 

testemunha Neri Santana de Souza Filho. O i. Representante do Ministério 

Público insiste na inquirição da testemunha faltante. PELO MM. JUIZ FOI 

PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Considerando que o réu foi 

devidamente intimado (fl. 143), contudo, deixou de comparecer ao ato 

processual, decreto sua revelia nos termos do artigo 367 do Código de 

Processo Penal. Ademais, considerando a insistência na inquirição da 

testemunha, redesigno o ato para o dia 01 de julho de 2020, às 14h15min. 

Requisite-se a testemunha. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. 

Nada mais havendo, encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. 

dos Santos (estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237893 Nr: 6559-45.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B

 PROCESSO N.º 6559-45.2018.811.0006 - Cód. 237893

 Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 11.3.20 HORÁRIO: Inicio: 15h45min. Término: 16h00min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado (a): Frank José da Silva

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

bem como o denunciado, devidamente acompanhado por seu Advogado. 

Em seguida O MM. Juiz inquiriu a informante Ana Conceição Bassan Egues 

e a testemunha Luiz Damião da Silva Campos , bem como foi procedido ao 

interrogatório do réu, através de oitiva digital. O i. Representante do 

Ministério Público requereu a juntada de certidão circunstanciada do 

acusado. A Defesa desiste da inquirição das testemunhas de defesa 

Antônio Souza Donatti e Aparecida Meira. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO 

O SEGUINTE DESPACHO: Homologo a desistência formulada no presente 

ato e à fl. 95. Defiro o pleito ministerial, junte-se aos autos certidão 

circunstanciada do réu. Declaro encerrada a instrução. Abro prazo de 

cinco dias consecutivos para que as partes manifestem-se em alegações 

finais através de memoriais. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. 

Nada mais havendo, encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. 

dos Santos (estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR

Advogado – OAB/MT 17.095-B

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238810 Nr: 7202-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON SILVA CAMPOS, CARLOS 

AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATAN DA SILVA 

GUSMÃO - OAB:20.076/MT

 PROCESSO N.º 7202-03.2018.811.0006 - Cód. 238810

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 11.3.20 HORÁRIO: Inicio: 13h30min. Término: 13h50min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado (a): Denilson Silva Campos; Carlos Augusto da Silva.

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Nobre Defensor Público, bem como o denunciado Denilson Silva Campos e 

a testemunha Kristian Batista Maia. Ausente o denunciado Carlos Augusto 

da Silva que não fora regularmente intimado. Ausente o patrono do réu 

Carlos Augusto da Silva o qual fora devidamente intimado para o ato, 

conforme certidão de matéria à imprensa no sistema APOLO. PELO MM. 

JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Homologo a desistência de 

fls. 175. Considerando que o acusado Carlos Augusto da Silva não fora 

devidamente intimado, resta o ato prejudicado, assim, redesigno o ato para 

o dia 01 de julho de 2020, Às 15h00min. Saem os presentes intimados. 

Intimem-se, requisitem-se e cumpra-se. Diligências necessárias. Nada 

mais havendo, encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos 

Santos (estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242227 Nr: 9361-16.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARQUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Homologo a proposta de acordo de não-persecução penal aceita pela 

acusada, ressalvando a esta que a suspensão será revogada, se no 

curso do prazo, vier a praticar por outro crime ou contravenção, ou ainda 

descumprir qualquer das condições impostas. Fica ciente ainda que 

expirado o prazo sem revogação este juízo declarará extinta a sua 

punibilidade, bem como durante o prazo de suspensão não correrá a 

prescrição. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Nada mais Encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 245679 Nr: 900-21.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DA SILVA CAMPOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Homologo a proposta de acordo de não-persecução penal aceita pela 

acusada, ressalvando a esta que a suspensão será revogada, se no 

curso do prazo, vier a praticar por outro crime ou contravenção, ou ainda 

descumprir qualquer das condições impostas. Fica ciente ainda que 

expirado o prazo sem revogação este juízo declarará extinta a sua 

punibilidade, bem como durante o prazo de suspensão não correrá a 

prescrição. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Nada mais Encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 246752 Nr: 1631-17.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA, ROSANA 

ALCIDES BARBOSA, RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, EDUARDO FERNANDES 

FIDELIS - OAB:20681/O, LIOMAR S. DE ALMEIDA - OAB:21001/MT, 

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 PROCESSO N.º 1631-17.2019.811.0006 - Cód. 246752

 Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 11.3.20 HORÁRIO: Inicio: 13h30min. Término: 14h00min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI
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Denunciado (a): Maikon Vinicius Batista Silva; Rosana Alcides Barbosa; 

Rodrigo da Silva.

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Nobre Defensor Público, os denunciados Rodrigo da Silva e Maikon 

Vinicius Batista Silva, bem como os Advogados de Defesa Thiago Cruz 

Furlanetto Garcia Barbosa, Liomar S. de Almeida, Eduardo Fernandes 

Fidelis e Everaldo Batista Filgueira Júnior. Em seguida O MM. Juiz inquiriu 

as testemunhas de acusação Eliseu Pinto de Miranda, Antônio Pedro da 

Silva e Káriton Célio Fonseca, bem como foi procedido ao interrogatório 

dos réus, através de oitiva digital. O i. Representante do Ministério Público 

requereu a juntada dos autos das interceptações telefônicas de código 

235178, com fulcro no artigo 8°, paragrafo único da Lei 9.296/96, bem 

como requereu a juntada de certidão circunstanciada do acusado. A 

defesa da acusada Rosana Alcides Barbosa pugnou para que os autos 

sejam encaminhados ao Ministério Público para averiguar eventual prática 

do crime de falso testemunho, supostamente, praticado por partes dos 

policiais Antônio Pedro da Silva e Káriton Célio Fonseca (em áudio), bem 

como pugnou pela dispensa do interrogatório da ré, tendo em vista as 

recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em especial 

quanto a inconstitucionalidade do artigo 260 do Código de Processo Penal, 

conforme deferido nos julgamentos da ADPF 395 e 344, do Colendo 

Supremo Tribunal Federal, requerendo o recolhimento da Carta Precatória 

anteriormente expedida para a comarca para Araputanga/MT, à fl. 725. 

Ademais, caso deferido o pleito ministerial de juntada dos autos de 

interceptação telefônica, requer que seja refeita toda a instrução 

processual, para garantia do contraditório e ampla defesa, uma vez que 

as medidas cautelares deveriam estar apensados aos autos, antes do 

início da audiência, tendo havido preclusão consumativa por parte do 

Ministério Público em vista da redação do artigo 8°, paragrafo único da Lei 

9.296/96. A defesa do acusado Maikon Vinicius Batista Silva desistiu da 

inquirição das testemunhas Molgli de Souza Lopes e Mirian Pereira Leite. A 

defesa de Rodrigo da Silva nada requereu. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO 

O SEGUINTE DESPACHO: Homologo a desistência formulada. Defiro o 

pleito ministerial, quanto a juntada de certidão circunstanciada dos réus. 

Quanto aos demais pleitos, façam-me os autos conclusos para posterior 

análise. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos, o digitei 

e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Defensor Público

Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa

Advogado – OAB/MT 13.607

Liomar S. de Almeida

Advogado – OAB/MT 21001

Eduardo Fernandes Fidelis

Advogado – OAB/MT 20681/O

Everaldo Batista Filgueira Júnior

Advogado – OAB/MT 11988

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 5728-12.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Autos n° 5728-12.2009.811.0006 – Cód. 90508

Vistos.

Ante a manifestação da defesa de fls. 948, manifeste-se o Ministério 

Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 133504 Nr: 2387-07.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 2387-07.2011.811.0006 – Cód. 133504

Vistos.

Ante a manifestação da defesa às fls. 637-v, homologo a desistência da 

oitiva das testemunhas Orlando Lima de Castro e Julir Sergio de Almeida.

Aguarde-se em Cartório o retorno da missiva precatória, após, conclusos 

para designação de nova audiência de instrução processual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 252245 Nr: 5607-32.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DO AMARAL, JOÃO 

VICTOR COIMBRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Autos n° 5607-32.2019.811.0006 – Cód. 252245

Vistos.

Ante a certidão de fls. 69, determino que se intime o denunciado Marcelo 

Marques do Amaral para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não possua condições, o que deverá ser certificado nos autos, 

desde já nomeio o NPJ da UNEMAT, devendo o reeducando, comparecer 

junto ao referido núcleo para entrevista.

 Após, encaminhe-se os autos à Defesa do acusado João Victor Coimbra 

da Silva, para que se manifeste quanto ao laudo pericial de fls. 59/65.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214122 Nr: 2441-60.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ALVES DA SILVA, DEVANIR 

VALENTIN DITOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Autos n° 2441-60.2017.811.0006 – Cód. 214122

Vistos.

À Defensoria Pública para apresentação de alegações finais em favor dos 

réus, uma vez que estes foram assistidos pela Defensoria conforme se 

infere dos autos

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 259232 Nr: 261-66.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA DA SILVA, VALDINEI BRUM DA SILVA, 

MAICON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - NPJ/EMAJ - OAB:

 Vistos.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Citem-se os acusados para apresentarem resposta escrita à acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhes sobre a advertência do 

parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código Processual 
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Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar os acusados se os mesmos possuem condições financeiras 

para constituírem advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, 

desde já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados.

 Comunique-se o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (cartório 

distribuidor, instituto de identificação criminal do estado, infoseg (banco de 

dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à delegacia de polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), certificando-se as comunicações nos autos.

Ciência ao ministério público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001841-54.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RAFAEL DA SILVA CORTEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE PEREIRA SILVA DE JESUS 46924850197 (EXECUTADO)

ELIEZER MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001841-54.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: JONATHAN RAFAEL DA SILVA CORTEZ EXECUTADO: 

DORALICE PEREIRA SILVA DE JESUS 46924850197, ELIEZER MARTINS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por JONATHAN RAFAEL DA SILVA em desfavor de DORALICE 

PEREIRA SILVA DE JESUS EIRELL e ELIEZER MARTINS, todos devidamente 

qualificados nos autos. A decisão de id. 25391165 facultou à parte autora 

a emenda da inicial para que, em 15 (quinze) dias, juntar documentos 

essenciais para a propositura da ação. Contudo, a parte autora não 

colacionou quaisquer documentos aos autos, conforme certidão de id. 

26685903. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Pois bem, o artigo 

321, parágrafo único, do NCPC prevê a possibilidade de emenda da inicial, 

quando a mesma não preencher os requisitos do arts. 319 e 320: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” No caso dos autos, a 

decisão de id. 25391165 facultou à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, procedesse com a emenda da inicial, contudo, manteve-se inerte. 

Diante disso, outra não pode ser a conclusão deste juízo senão determinar 

a extinção do processo sem julgamento do mérito, declarando que não 

foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

321, parágrafo único e 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Após as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 17 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000931-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DA SILVA SIMONINI (REU)

VANDERLEIA GOMES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Certidão do Trânsito em Julgado Certifico e dou fé, que a 

sentença proferida nos autos transitou em julgado em 07.03.2020. 

Diamantino, 12 de março de 2020 Elieth Ferreira da Silva Técnica Judiciária 

matricula 5696

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002283-20.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON MORAES SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA CERTIDÃO

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000903-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BARREIROS (AUTOR(A))

ANA MARIA BARREIROS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002375-95.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DECLEVO VATTOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VATTOS OAB - 049.378.958-85 (REPRESENTANTE)

VITOR GUADANHIN PEREIRA DO CARMO OAB - SP378928 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO HENRIQUE NERO OAB - SP194802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002375-95.2019.8.11.0005. 

ESPÓLIO: ANTONIO DECLEVO VATTOS REPRESENTANTE: JOSE 

ROBERTO VATTOS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Faculto ao 

autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos declaração de imposto de renda e declaração de hipossuficiência, 

com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 21 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000118-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALENCAR SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (REU)

EDNA JUSTINA CAPELETTO (REU)

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO (REU)
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MARILUCI TAFELLI CAPELETTO (REU)

APARECIDA BOZIM CAPELETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO APARECIDO CAPELETTO OAB - MT17751/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo ospatronos do Autor, bem como os patronos dos Requeridos, para 

querendo apresentar suas contra-razões do Recurso apresentado por 

Mariluci T. Capeleto e Outra

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000931-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DA SILVA SIMONINI (REU)

VANDERLEIA GOMES DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001160-84.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSOM VALDIR FERREIRA (AUTOR(A))

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR(A))

PAULO CESAR FAVARO MOTTA (AUTOR(A))

LUIZ ROGERIO BOTARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001160-84.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PAULO 

CESAR FAVARO MOTTA, LUIZ ROGERIO BOTARO, EMERSOM VALDIR 

FERREIRA REU: QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

QUIMICOS S.A Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que a parte 

demandada na sua peça de defesa, arguiu, em preliminar, a incompetência 

do Juízo de Diamantino/MT, para processar e julgar a presente demanda, 

afirmando que o foro competente é o da Comarca de Indaiatuba/SP. 

Réplica da parte autora (ID 26459039), rechaçando os argumentos 

despendidos pelo demandado, pugnando pela rejeição da exceção 

incompetência. DECIDO. A exceção de incompetência não merece 

prevalecer. Representante Comercial é um profissional especializado em 

vendas, responsável por difundir e negociar produtos de terceiros em 

troca de comissões. Seu ofício é regulamentado pela Lei Federal de nº. 

4.886/65, que, ao longo de seus 49 artigos, define não apenas as linhas 

gerais e requisitos para exercer tal atividade, como também uma série de 

direitos e prerrogativas especialmente delineadas para evitar que a 

disparidade de forças entre Representado e Representante torne o 

contrato ruinoso ou aviltante para o último. Neste rol de prerrogativas 

básicas encontra-se a do art. 39 da Lei nº 4.886/65, que define o foro do 

domicílio do Representante como competente para julgamento das 

eventuais controvérsias surgidas na relação com o Representado. 

Significa dizer, qualquer demanda judicial que tenha por objeto a 

discussão de algum aspecto derivado do contrato de Representação 

Comercial deverá ser proposta no local em que o Representante esteja 

estabelecido. Trata-se de medida adotada no intuito de facilitar o acesso 

do Representante Comercial ao Judiciário, já que, de regra, sua atuação e 

estrutura restringem-se a uma específica localidade, ao passo em que o 

Representado opera em âmbito territorial sensivelmente mais extenso, com 

estrutura superior e mais complexa. Estatui o art. 39 da Lei 4.886/65, com 

a redação dada pela Lei 8.420/92, litteris: “Para julgamento das 

controvérsias que surgirem entre representante e representado é 

competente a Justiça Comum e o Foro do domicílio do representante, 

aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no artigo 275 do Código 

de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas 

Causas." Ora, tratando-se de norma especial, estabelecendo 

expressamente o foro específico para ajuizamento de ações embasadas 

em contrato de representação comercial, afastam-se as regras gerais 

previstas no Código de Processo Civil, revelando-se inócua a cláusula 

contratual que preveja o deslocamento da competência para foro diverso 

daquele previsto na lei especial. Nesse sentido, assente na jurisprudência 

do Colendo STJ: "Processual civil. Competência. Representação comercial. 

Foro de eleição. I. - Havendo lei especial que taxativamente determine o 

foro do domicílio do representante como o local apropriado para dirimir 

conflitos entre as partes, contrato de adesão não poderá modificá-lo. II. - 

Recurso especial não conhecido". (REsp nº 608983/MG, Terceira Turma, 

Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16.03.04). "RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. 

DESCONSIDERAÇÃO. FORO DE DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. LEI 

4.886/65, ART. 39. PRECEDENTES. RECURSO ACOLHIDO. I - A cláusula de 

eleição de foro inserida em contrato de adesão é, em princípio, válida e 

eficaz, salvo: a) se, no momento da celebração, a parte aderente não 

dispunha de intelecção suficiente para compreender o sentido e as 

conseqüências da estipulação contratual; b) se da prevalência de tal 

estipulação resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao 

Judiciário; c) se se tratar de contrato de obrigatória adesão, assim 

entendido o que tenha por objeto produto ou serviço fornecido com 

exclusividade por determinada empresa. II - Não reconhecida qualquer 

dessas circunstâncias, é de prevalecer o foro eleito. III - Em se tratando, 

todavia, de contrato de representação, a cujo respeito há disposição 

expressa de lei a determinar o foro do domicílio do representante como 

sendo o lugar apropriado para a solução do litígio estabelecido entre as 

partes contratantes (art. 39 da Lei n. 4.886/65, modificado pela Lei n. 

8.420/92), entende a Turma que não há de prevalecer o foro eleito por 

adesão". (REsp nº 149759/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, J. 24/06/98). "AGRAVO REGIMENTAL. 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. A 

competência do domicílio do representante, fixada no Art. 39 da Lei 

4.886/65, é absoluta e não pode ser alterada por disposição contratual. 

Precedentes." (AgRg no CC 73415 , Segunda Seção, Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, J. 12/09/07). "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

REPRESENTANTE COMERCIAL. A natureza da competência fixada no art. 

39 da Lei nº 4.886, de 1965, na redação dada pela Lei nº 8.420, de 1992, 

é absoluta. Conflito conhecido para declarar competente o MM. Juiz de 

Direito da 2ª Vara Cível Regional de Direito de Jacarepaguá, RJ." (CC 

40585/ES, Segunda Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, J: 14/12/05). De outro 

lado, é evidente que a cláusula de eleição de foro importará em prejuízos à 

parte autora, que deverá se deslocar de sua sede em Diamantino/MT para 

Comarca situada no Estado de São Paulo, para acompanhar o trâmite 

processual. De qualquer sorte, repita-se, por existir legislação especial 

disciplinadora dos contratos de representação comercial, prevalece sobre 

as normas gerais (art. 2º, LICC), que regulam a matéria de competência no 

diploma instrumental, que trata do foro de eleição, razão pela qual deve 

ser acatado o foro do domicílio do representante comercial. Ante o 

exposto, AFASTO a exceção de incompetência ajuizada pela parte 

requerida, mantendo o tramite do processo nesta Comarca de 

Diamantino/MT. Certifique-se a Srª Gestora a tempestividade dos 

Embargos de Declaração, para após a sua análise. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

12 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001511-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

IVAN QUEIROZ FERREIRA (CONFINANTES)

RONILDO KONRAD (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001511-91.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARCOS WAGNER SANTANA VAZ REU: JOAO OSORIO 

FELIX DA SILVA Vistos etc. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 29 de julho de 2020, às 15:00 horas. As partes 

prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 385 caput e § 

1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 450 caput 

NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes litigantes 

intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da hora e do 

local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), ressalvado os 

casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’. Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas antes da 

audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de preclusão. Proceda-se, 

se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Constem 

as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 455 e a informação do 

art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento prestado em juízo é 

considerado serviço público (art. 463, NCPC). Translade-se cópia desta 

decisão para os autos de n°. 1000450-64.2019.8.11.0005. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 11 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000450-64.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000450-64.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOAO OSORIO FELIX DA SILVA REU: MARCOS WAGNER 

SANTANA VAZ Vistos etc. Aguarde-se a realização da audiência de 

instrução nos autos de n°. 1001511-91.2017.8.11.0005. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 11 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85989 Nr: 1513-88.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Alto Paraguai/MT, Jason 

Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - OAB:

 Vistos etc.

Corrijo de oficio o erro material, constante na decisão de fls. 545/546, 

onde se lê: Indefiro o pedido de inclusão do Município de Diamantino no 

polo passivo da demanda; leia-se: Indefiro o pedido de inclusão do 

Município de Alto Paraguai no polo passivo da demanda.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134885 Nr: 1190-39.2019.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria de Implementos Agrícolas Vence Tudo 

Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Marcelo Nora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Roesler Barufaldi - 

OAB:MT/14.473A, Luis Fernando Barufaldi - OAB:65.309/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dagoberto Mariano Bernardi 

- OAB:5052, José Berilo dos Santos - OAB:3184, Josemar 

Carmerino dos Santos - OAB:7072/MT, Juliano Higino da Silva 

Júnior - OAB:4045

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte requerente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, manifeste sobre os 

embargos de declaração de fls. 103/103 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11319 Nr: 1303-57.2000.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA FILHO

Localidade: ZONA URBANA - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: Intimação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33317 Nr: 1587-21.2007.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. de Oliveira Grafica ME, Neuza Marques 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:, Maria Magalhâes Rosa - Procuradora Estadual 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 120/123.

Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge do(a) executado(a) (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a 

regra inserta no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), 

bem como proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o 

imóvel a ser penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou 

alienação fiduciária.

Não havendo impugnação, venham-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28837 Nr: 267-67.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Deere Brasil S/A, Áster Máquinas e 

Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934, Paula 

Abi-Chahine Yunes Perim - OAB:OAB/SP 273.374, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007, Rafael Bicca 

Machado - OAB:44.096

 Julgo improcedente o pedido de revisão contratual do Autor.Por 

derradeiro, condeno as Requeridas, integralmente, no pagamento de 

honorários sucumbenciais a parte autora, equivalentes a 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, e deixo de condenar o Autor na 

verba sucumbencial, tendo em vista que decaiu de parte mínima do 

pedido.Julgo extinto o processo, com resolução de mérito.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80653 Nr: 3042-16.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, Romeu de 

Aquino Nunes. - OAB:3.770, Willian José de Araújo - OAB:3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11011

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 388/412 apenas para 

SUSPENDER a expropriação do bem penhorado, ante a falta dos 

requisitos.Comuniquem-se os leiloeiros com a máxima urgência da 

presente decisão.Intime-se o credor para manifestar-se acerca das 

demais alegações do devedor assinalado em petitório de fls. 

388/412.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109896 Nr: 2525-98.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira Sia, Edmir 

José Sia, José Roberto Sia, Maria Jose Girardi Sia, Rosi Eulálio de Brito Sia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo 

Cesar Favaro Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366, Gastão Batista Tambara - OAB:12.529-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:11.295

 Vistos etc.

Vale lembrar que os presentes embargos à execução, foram interpostos 

em face da execução para entrega de coisa incerta.

Da análise dos autos, verifico a insistência dos embargantes de que 

efetuaram o depósito de 100.000 sacas de milho na empresa Bunge 

referente ao produto que embasa as Cédulas de Produtos Rural, objetos 

do feito.

Verifico, também, que o perito, não informou de forma clara e precisa qual 

a quantidade de sacas de milhos que não foram entregues para o 

cumprimento das CPRs em questão, apenas informa a quantia do valor 

devido, todavia, em execução para pagamento de quantia certa, que não é 

o caso dos autos.

Constato, também, que os embargados pugnam a complementação da 

perícia, para que o perito informe se foram entregues os produtos 

(100.000 sacas de milho), em favor de um sócio da empresa 

embargada/exequente.

Ora, a perícia realizada nos autos, é tão somente para esclarecer se 

foram entregues os produtos à empresa credora, e não para averiguar 

negociações dos embargantes com terceiros à lide.

Ante o exposto, DETERMINO que o perito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

diligencia, junto a empresa Bunge, requisitando o que for necessário para 

que a referida empresa informe nos autos se foram efetuados a entrega 

de 100.000 sacas de milho, em favor da empresa embargada, ou seja, em 

favor da empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, atinente as 

Cédulas de Produtos Rural, objetos do feito.

DETERMINO, também, que esclareça a quantidade de sacas de milhos que 

não foram pagas a empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, 

excluindo as que já foram pagas pelos executados, vez que na inicial do 

feito executivo, os credores assinalam que foram pagos certa quantidade 

de milho, ou seja, qual a quantidade remanescente devida.

Aportando o laudo, vistas as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 142508 Nr: 605-50.2020.811.0005

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Produtos de Cana de Campo 

Novo do Parecis - COPRODIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Coutinho de Aquino - 

OAB:10176/MT, Christiano Alexandre Gonçalves de Souza - 

OAB:16123/MT, Manoela Leandro Curty da Cunha - OAB:13801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência 

pleiteado pela parte autora.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização de 

audiência de conciliação e mediação, nos termos do artigo 334 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil.Intimem-se as partes litigantes por meio 

de seus procuradores para comparecerem em audiência.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente 

o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias 

ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Existindo preliminares 

venham-me os autos conclusos, caso contrário intimem-se as partes para 

que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.Conste a advertência que o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC).Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140838 Nr: 4033-74.2019.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Martins Ribeiro

artins Ribeiro, Jhonata Roque Pelisão, Edson Rafael Bueno da Veiga, 

Raquel Buerno da Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VEIGA - OAB:21.473/O

 Diante do exposto, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do 

Código de Processo Penal, DEFIRO parcialmente o pedido formulado pelos 

solicitantes e DETERMINO a imediata restituição de dois aparelhos 

celulares IPHONE em favor DEBORA MARTINS RIBEIRO e RAQUEL BUENO 

DA VEIGA (conforme notas fiscais de fls. 134 e 136), bem como das 

roupas, calçados e bolsas com roupas, elencados no item 9 do termo de 

exibição e apreensão de fl. 15.Expeça-se o necessário, adotando-se as 

providências de praxe. Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se.Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2020.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26588 Nr: 863-85.2005.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lampugnani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mário Lampugnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. GILDO CAPELETTO A DEVOLVER OS AUTOS NO 

PRAZO DE 3(TRÊS) DIAS, SOB AS PENAS DO ART. 264 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CNGC - CAPÍTULO 2, SEÇÃO 10, ITEM 

2.10.1).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29944 Nr: 1068-80.2006.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 INTIMAÇÃO DA DRA. ADOREMA VIANA REGINATO A DEVOLVER OS 

AUTOS NO PRAZO DE 3(TRÊS) DIAS, SOB AS PENAS DO ART. 264 DO 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CNGC - CAPÍTULO 2, SEÇÃO 10, 

ITEM 2.10.1).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41046 Nr: 1743-38.2009.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Cristina Vasques Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nizio Rodrigues Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Leticia Dias da Silva - 

OAB:8034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA DRA. SILVIA LETÍCIA DIAS DA SILVA A DEVOLVER OS 

AUTOS NO PRAZO DE 3(TRÊS) DIAS, SOB AS PENAS DO ART. 264 DO 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CNGC - CAPÍTULO 2, SEÇÃO 10, 

ITEM 2.10.1).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81867 Nr: 470-53.2011.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dionísio de Souza, Espólio de 

Aparecida Ortiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. GILDO CAPELETTO A DEVOLVER OS AUTOS NO 

PRAZO DE 3(TRÊS) DIAS, SOB AS PENAS DO ART. 264 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CNGC - CAPÍTULO 2, SEÇÃO 10, ITEM 

2.10.1).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136491 Nr: 1890-15.2019.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. PERSIO OLIVEIRA LANDIM A DEVOLVER OS AUTOS 

NO PRAZO DE 3(TRÊS) DIAS, SOB AS PENAS DO ART. 264 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CNGC - CAPÍTULO 2, SEÇÃO 10, ITEM 

2.10.1).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116400 Nr: 1497-61.2017.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 60 (SESENTA) DIAS

 AUTOS Nº 1497-61.2017.811.0005 CÓDIGO 116400

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): Lucivaldo de Lima

INTIMANDO: Requerido: LUCIVALDO DE LIMA, Cpf: 43693121168, Rg: 

734.114 SSP MT Filiação: José Liberato de Lima e Maria de Lourdes Lima, 

data de nascimento: 12/05/1968, brasileiro(a), natural de Gloria de 

dourados-MS, convivente, Endereço: Atualmente em Lugar Incerto e Não 

Sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, (acima qualificado), 

para CIENTIFICÁ-LO acerca do Inteiro Teor da SENTENÇA DE FLS. 28/29, 

que JULGOU IMPROCEDENTE a demanda e REVOGOU as medidas 

protetivas deferidas, conforme abaixo transcrita: DECISÃO/DESPACHO: 

Código n. 116400 SENTENÇA Vistos, etc Trata-se de pedido de medida 

protetiva de urgência formulado pela vítima LUCINETE SOUZA SILVA 

ALVES na qual, sucintamente, relatou que sofreu modalidade de violência 

doméstica implementada por LUCIVALDO DE LIMA. As medidas protetivas 

foram deferidas à fl. 18. A vítima foi notificada para manifestar interesse 

na manutenção das medidas protetivas. Após, devidamente intimada, 

conforme certidão de fl. 24, a vítima manteve-se inerte perante o feito (fl. 

25). Desta forma, a representante do Ministério Público pugnou pela 

revogação das medidas protetivas outrora deferidas (fl. 26). Em seguida 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nesse sentido, urge 

salientar que não podem as medidas protetivas de urgência subsistirem 

indefinidamente, sobretudo quando não há qualquer indício de que algum 

direito esteja sendo violado, sob pena de acarretar insegurança jurídica e 

de aplicar, ao agressor, medidas constritivas a sua liberdade que 

poderiam, até mesmo, ser mais graves que aquelas impostas em eventual 

condenação. A jurisprudência reforça a argumentação acima: 

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LEI MARIA DA 

PENHA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DESINTERESSE DA 

VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.INEXISTÊNCIA DE PROVA 

DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL OU CÍVEL LIGADA AOS FATOS. 

PRAZO DECADENCIAL DECORRIDO. PUNIBILIDADE JULGADA EXTINTA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO 

DATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mesmo que se entenda que as 

medidas protetivas possam ser fixadas sem a instauração de 

procedimento criminal ou cível, deve existir um prazo limite para se fixar e 

pedir providências, uma vez que tais medidas não podem ser eternas, nem 

tampouco o direito da parte em pleitear a fixação de medidas em seu 

favor, sob pena de ser instaurada a insegurança jurídica. 2. Tendo 

decorrido o prazo decadencial para a representação da suposta vítima, 

não há que se falar em fixação de medidas protetivas de urgência. 3. 

Tendo o Juízo a quo julgado extinta a punibilidade, não mais se justifica 

qualquer fixação de medida protetiva. 4. Devem ser fixados os honorários 

do advogado dativo segundo o Termo de Cooperação celebrado e 

publicado em 13 de março de 2013. 5. Negado provimento ao recurso. 

Fixados os honorários do advogado dativo.” (TJMG; APCR 

1.0024.08.290405-3/001; Rel. Des. Marcilio Eustaquio Santos; Julg. 

27/02/2014; DJEMG 12/03/2014) (Grifei). Outrossim, não há notícias nos 

autos de que a vítima, nesse decurso de tempo, vem sendo ameaçada, 

intimidada, constrangida ou que tenha sofrido qualquer outra modalidade 
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de violência, tais como, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, não 

havendo assim indícios de que ainda esteja em risco neste caso. É sabido 

que as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e 

preventivo, que visa evitar a ocorrência de novas violações dos direitos 

humanos das vítimas e ante a falta de informação nos autos de que a 

vítima tenha sido novamente importunada, ameaçada ou sido vítima de 

outros delitos pelo mesmo ofensor, não resta outra alternativa senão 

revogar as medidas protetivas de urgência deferidas à fl. 18. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda com fundamento no art. 485, 

inc. VI (falta de interesse processual) do Novo Código de Processo Civil e, 

REVOGO as medidas protetivas deferidas à fl. 18. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Após o transito em 

julgado, arquive-se o presente feito com a devida baixa no Cartório 

Distribuidor e outras providências de praxe. Cumpra-se. Diamantino/MT, 31 

de julho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. Código n. 116400 

DESPACHO Vistos etc. Defiro o pedido de intimação do requerido por 

edital, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme determina o art. 392, do 

Código de Processo Penal. Às providências. Diamantino/MT, 04 de março 

de 2020. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, digitei. Diamantino - MT, 09 de março de 

2020. Celma Maria C. Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140511 Nr: 3889-03.2019.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 140511

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fl. 100, notadamente diante da decisão prolatada 

nos autos cód. 142258, em apenso, que determinou a restituição do bem 

veículo Fiat Uno, Placa OBO 7310, ao requerente Osvaldo Leite de Jesus.

 Intime-se.

 No mais, cumpra-se a deliberação acostada à fl. 93.

 Diamantino/MT, 11 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 142358 Nr: 555-24.2020.811.0005

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Osvaldo Leite de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com supedâneo no artigo 120, do Código de Processo 

Penal, DEFIRO o pedido formulado e determino a imediata restituição do 

veículo apreendido marca/modelo Fiat/Uno, Mille Way Econ, ano 2013, 

Placa OBO -7310-5701, Renavan 00569051045, cor cinza, ao requerente 

OSVALDO LEITE DE JESUS.Outrossim, acolho o pedido descrito no item 

“d” de fl. 09. Expeça-se o competente termo de restituição. Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Após, arquivem-se estes autos com as 

cautelas de estilo.Às providências.Diamantino/MT, 11 de março de 

2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 83557 Nr: 2558-64.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erival Capistrano de Oliveira, Marcos Antonio 

Tolentino de Barros, Letycia Queiroz Wirgues Botelho, Emerson Flavio de 

Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Camilla de Araujo Balduino Medeiros - 

OAB:9.519/MT, EMERSON FLÁVIO DE ANDRADES - OAB:6730/O

 (..)“Vistos, etc. Tendo em vista que os acusados MARCOS ANTÔNIO 

TOLENTINO DE BARROS e LETYCIA QUEIROZ WIRGES BOTELHO não 

foram localizados para intimação pessoal, tampouco são encontrados 

para os demais atos do processo, entendo por bem determinar a cisão 

dos presentes autos com fulcro no artigo 80 do Código de Processo Penal. 

Do compulsar dos autos, verifica-se que o julgamento conjunto dos 

denunciados não vem alcançando seu objetivo principal, que é a garantia 

da celeridade processual, bem como a avaliação unificada do fato 

criminoso gerado, haja vista a dificuldade de se localizar os acusados 

MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS e LETYCIA QUEIROZ 

WIRGES BOTELHO(...)Assim, o desmembramento do processo em relação 

aos acusados MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS e LETYCIA 

QUEIROZ WIRGES BOTELHO é medida que se impõe, a fim de garantir a 

razoável duração do processo, bem como a celeridade processual. Posto 

isto, DETERMINO que os presentes autos sejam desmembrados, devendo 

estes tramitar em relação aos réus ERIVAL CAPISTRANO DE OLIVEIRA e 

EMERSON FLAVIO DE ANDRADE. À escrivania para que forme novos 

autos em relação aos réus MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS e 

LETYCIA QUEIROZ WIRGES BOTELHO, promovendo a sua conclusão 

imediata. Ato contínuo, HOMOLOGO a desistência da oitiva das 

testemunhas Longino Volpato Bagio, Paulo Garcia Lopes, José Arimatéia 

da Silva e Wendel Oliveira da Silva. No mais, designo audiência de 

continuação para o dia 07 de julho de 2020, às 14h00min, para oitiva das 

testemunhas João Paulo de Oliveira dos Reis, Stoessel Santos Filho, 

Valdenice Aparecida Rosa, Fábio Tomekiti Fukushima, Oliseu Batista 

Ferreira e Ademir B. Saldanha, para tanto, considerando que os mesmos 

foram intimados pessoalmente durante a solenidade de fls. 665/666, 

determino a condução coerciva destes. Nesta mesma oportunidade serão 

inquiridas as testemunhas Ederbaldo Alves Teixeira, Silvio Morales 

Castanho, Cleide Maria Anzil e Wiran da Silva, intimadas pessoalmente 

durante esta audiência. (...) Expeça-se o necessário. Às providências”. 

(...) Raul Lara Leite Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115246 Nr: 946-81.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadson Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 (quinze) DIAS

AUTOS nº 946-81.2017.811.0005 - CÓDIGO 115246

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Jadson Pedro da Silva

Denunciado: JADSON PEDRO DA SILVA, CPF: 060.758.361-44, RG: 

2723430-4 SSP/MT, Filiação: Jaildo Pedro da Silva e Rosilene Moura da 

Silva, data de nascimento: 28/05/1999, brasileiro(a), natural de Maceió/AL, 

Endereço: Rua Maceió, nº 151, Bairro: Jardim Alvorada, Cidade: 

Diamantino/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, PARA QUE 

COMPAREÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE 

REALIZAR-SE-Á NO DIA 23 DE ABRIL DE 2020, ÁS 09h00min, no Plenário 

da Câmara Municipal de Diamantino - MT, sito à Av. J. P. F. Mendes, em 

frente a ACID, Bairro: Jardim Eldorado, Diamantino - MT.

Despacho/Decisão: FLS. 620/621: Código n. 115246 DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de pedido apresentado pela 

Defesa para que o laudo de balística apresentado pelo Ministério Público 

seja desentranhado dos autos (fl. 610/610-verso). Além disso, a Defesa 

pugna pela redesignação do júri, ante a ausência de tempo hábil para 

cumprimento do prazo legal da intimação por edital do acusado (fls. 

611/611-verso). Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se 

pelo indeferimento do pedido de desentranhamento, bem como pugnou 
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pela redesignação do Júri e pela decretação da prisão preventiva do 

acusado (fls. 614/619). É relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que 

ambas as partes (Defesa e Acusação) apresentaram documentos para 

serem juntados antes da data da realização da sessão do julgamento de 

júri, respeitando o determinado no artigo 479 do Código de Processo Penal. 

A Defesa apresentou pedido para juntada de documentos acerca da vida 

pregressa da vítima Pedro Herick da Silva Costa (fl. 606). Já o Ministério 

Público juntou laudos periciais acerca dos fatos diversos do narrado na 

denúncia (fls. 582/586 e 590/594). Vê-se, no entanto que ambas as partes 

apresentaram documentos a serem juntados nos autos, após a 

designação da sessão do julgamento do júri. Assim, em homenagem ao 

princípio de paridades de armas, igualdade das partes no processo, 

entendo por bem manter os documentos juntados ao presente feito e, por 

consequência INDEFIRO o pedido da Defesa para desentranhamento dos 

laudos periciais apresentados pelo Ministério Público. Por outro lado, no 

que diz respeito ao pedido de redesignação da sessão do julgamento do 

júri, ACOLHO o requerimento apresentado pelas partes em observância ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, redesigno a sessão 

de julgamento para o dia 23.04.2020, às 09h00min. Intime-se o réu por 

edital, fixo prazo de 15 (quinze) dias. Abra-se vista dos autos em favor da 

Defesa para manifestar acerca do pedido de decretação da prisão 

preventiva. DETERMINO a vara judicial que encarte nos autos as certidões 

criminais atualizadas do réu. Requisite-se força policial para a manutenção 

da ordem do Plenário no dia da sessão. Comunique-se à Gestora Geral 

desta Comarca para que prepare o Plenário, requisitando-se eventuais 

objetos utilizados na prática do crime. Providenciem-se todos os demais 

atos preparatórios para a realização da sessão. Intime-se o réu. 

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Intimem-se as testemunhas 

arroladas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Diamantino/MT, 10 de 

março de 2020. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito.

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

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

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

Diamantino - MT, 11 de março de 2020.

Celma Maria C. Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140738 Nr: 3987-85.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 140738

DESPACHO

 Vistos, etc.

Aguarde-se a realização da audiência designada à fl.84

 Às providências.

Diamantino/MT, 11 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119032 Nr: 2880-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Autos n. 2880-74.2017.811.0005

Código n. 119032

DESPACHO

Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as homenagens deste 

Juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92623 Nr: 1016-06.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Zacarias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780

 Autos n. 1016-06.2014.811.0005

Código n. 92623

DESPACHO

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto e suas respectivas razões de 

fls. 150/156 (CPP, art. 593).

 Considerando que as contrarrazões dos recursos já foram apresentadas 

(fls. 163/170), observadas as formalidades legais, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 05 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132292 Nr: 3815-80.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Lourenço do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:OAB/MT 5849

 Código n. 132292

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a manifestação ministerial retro e que a atenta leitura dos 

autos demonstra nessa fase inicial a ausência de convicção que permitam 

absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do Código de Processo 

Penal), determino o prosseguimento do feito.

Designo o dia 17 de dezembro de 2020, às 13h45min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

 Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

 Às providências.

Diamantino/MT, 10 de março de 2020.
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 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134239 Nr: 883-85.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, Arão Paim 

do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Silveira de Souza, Odair José da 

Silva, José Valdo da Silva Soares, Jackson Manoel de Macena Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joilson Ruas do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 18869-O, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes denunciadas e do Assistente da 

Acusação para que no prazo legal, apresentem Alegações Finais, nos 

termos do artigo 403, § 3º do Código de Processo Penal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-09.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SILVA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000432-09.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ADAO SILVA 

DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-91.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SILVA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000433-91.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ADAO SILVA 

DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 

10:15 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 12 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-76.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SILVA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000434-76.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ADAO SILVA 

DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 

10:30 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 12 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-61.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SILVA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000435-61.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ADAO SILVA 

DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 

10:45 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 12 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-46.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SILVA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000436-46.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ADAO SILVA 

DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 

08:00 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 12 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-31.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CRESTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000437-31.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:REGINA 

CRESTINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 08:15 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-77.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RAFAEL DA SILVA CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER MARTINS (REQUERIDO)

DORALICE PEREIRA SILVA DE JESUS 46924850197 (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 13/05/2020 às 09hs00min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000500-90.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR LIMA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000500-90.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: JOAO VICTOR LIMA DE 

ALMEIDA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que junte o cálculo atualizado do débito. Após, 

concluso para bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA RODRIGUES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000232-70.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ILDA RODRIGUES MALHEIROS 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que junte o cálculo atualizado do débito. Após, 

concluso para bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-32.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 13/05/2020 às 09hs30min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-38.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DERENICE DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA MARTINS KUROYANAGI OAB - MT25019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000443-38.2020.8.11.0005. REQUERENTE: DERENICE DE OLIVEIRA 

NEVES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que não possui qualquer relação jurídica com a ré, 

fato que devefá ser levado em consideração até a contestação, bem 

como pelo extrato do SPC juntado pelo Juízo demonstrando uma única 

inscrição em nome da autora inserida pela ré. Por outro lado, o perigo da 

demora é evidente, pois, no caso, a parte requerente encontra-se com 

restrições em seu crédito por dívida que alega não ter contraído, o que lhe 

traz diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do 

nome no SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras 

empresas de cobrança. Ademais, não há qualquer perigo de 

irreversibilidade no deferimento do provimento antecipado requerido, uma 

vez que nada impede que a ré inscreva o nome da parte autora 

novamente, caso fique demonstrado que a dívida é devida e a inscrição 

regular. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que seja dado baixa na 

inscrição em questão, no prazo de 24h, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2 – DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. 3 - 

Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os 

atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça 

à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagin Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001384-22.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOSENIL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001384-22.2019.8.11.0005 REQUERENTE: LOSENIL FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme 

autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer proposta por Losenil Ferreira da Silva em 

face de CLARO S/A, aduzindo, em suma, que teve seu nº. de telefone 

cancelado de forma arbitrária pela ré após a autora ter anuído ao plano 

linha “claro controle”. Diante do exposto requer o restabelecimento do nº 

de celular (65) 992741493 na modalidade pré paga e a condenação da ré 

ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). A ré foi citada e não compareceu à audiência de 

conciliação, e tampouco apresentou contestação nos autos. Assim, 

considerando que a ré não compareceu à audiência de conciliação 

tampouco apresentou contestação, embora devidamente citado, decreto a 

sua revelia, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95. Posto isso, diante da 

presunção de veracidade das alegações constantes da inicial, bem como 

da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo que 

coloque em dúvida o direito da parte reclamante, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e condeno a Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no importe R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do 

arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ, bem como 

determino o restabelecimento da linha telefônica (65) 992741493 na 

modalidade pré pago, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 100,00 (cem reis), limitada a 30 (trinta) dias. Desta forma, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do 

que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-57.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIZETE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000099-57.2020.8.11.0005. REQUERENTE: MAURIZETE FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido 

no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo ciente da audiência de 

conciliação, conforme certidão de id. 5597785, a parte reclamante não se 

dignou em comparecer àquela assentada e nem apresentar qualquer 

justificativa, razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de 

rigor. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. CUSTAS pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 

2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n° 28 do FONAJE. Defiro a gratuidade à 

parte autora. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-25.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERCINDO ALOIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000127-25.2020.8.11.0005. REQUERENTE: JOVERCINDO ALOIDE DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

delongas, mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de 

id. 5597785, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. CUSTAS pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado n° 28 do FONAJE. Defiro a gratuidade à parte 

autora. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARIA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN HOFFMEISTER OAB - MT25449/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002289-27.2019.8.11.0005. REQUERENTE: GONCALINA MARIA XAVIER 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de provas em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A autora ingressou com a presente demanda 

argumentado que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores de 

forma irregular pela requerida, uma vez que realizou todos os pagamentos 

referente à relação jurídica estabelecida com a reclamada. A ré, por sua 

vez, arguiu preliminares, e no mérito alegou que a relação de consumo 

estabelecida transcorreu normalmente, sendo que a autora deixou de 

efetuar o pagamento da fatura discutida nos autos, havendo portanto, a 

regularidade no apontamento realizado, e por isso, pugna pela 

improcedência da demanda, bem como pela condenação da reclamante em 

multa por litigância de má-fé e ao pagamento do pedido contraposto. 

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de documento indispensável 

para a propositura da demanda, porque, além da parte autora ter juntado 

aos autos resumo de consulta em órgãos de proteção ao crédito, foi 

realizada consulta diretamente por esse juízo, constatando a veracidade 

da inscrição em comento. Ainda, não prospera a alegação de ausência de 

tentativa de resolução administrativa, uma vez que, embora recomendável, 

a tentativa não é condição para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo 

disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê o princípio 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Por fim, afasto a preliminar de impossibilidade de inversão do 
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ônus da prova, uma vez que no presente caso resta claro a relação 

consumerista entre as partes, bem como a hipossuficiência técnica da 

requerente e a possibilidade da reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, razão pela qual afasto a preliminar suscitada. Afastadas as 

preliminares, passo à análise do mérito. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, e 

embora seja caso de inversão do ônus provatório, isso não exime a 

requerente de demonstrar minimamente seu direito. De análise dos autos, 

verifico que a autora não comprovou o pagamento do débito discutido, e 

por sua vez, a reclamada comprovou a contratação do serviço, fato 

gerador da dívida em discussão, através de telas de seu sistema interno, 

bem como através de segunda via das faturas, nas quais é possível 

verificar a verossimilhança dos dados pessoais da autora. Ademais, 

embora tenha juntado uma fatura do mês de fevereiro/2017 e seu 

respectivo comprovante de pagamento, verifica-se que tal fatura 

corresponde a contrato diverso daquele que culminou a negativação. 

Explico. É incontroverso que o contrato firmado entre as partes possui nº 

0255874862 e que a reclamante realizou o pagamento da fatura deste 

contrato referente ao mês 01/2017, no valor de R$ 82,79, com vencimento 

em 26/01/2017. Entretanto, a fatura referente ao mês 02/2017 que a 

autora comprovou pagamento nos autos tem como contrato nº 

0300262346, no valor de R$ 35,88, com vencimento em 17/02/2017, 

enquanto que a fatura negativada possui número de contrato 0255874862, 

no valor de R$ 75,72, com vencimento em 26/02/2017, frise-se, o mesmo 

número de contrato sob o qual se estabeleceu a relação jurídica das 

partes, e que se discute nos autos. Assim, resta devidamente 

comprovada a origem do débito, sendo certo que a fatura paga pela autora 

não corresponde à fatura discutida nos autos. Desta forma, a requerida 

trouxe elementos que caracterizam a contratação dos serviços pela parte 

autora, bem como comprovou a existência da dívida em aberto, tornando 

legítima a negativação do débito em discussão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, a parte reclamada agiu em exercício regular de direito, 

uma vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte 

reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito 

e indenização por dano moral, pois não comprovada qualquer ilegalidade 

no proceder da requerida. Isto posto, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcedente 

o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do pedido 

contraposto quanto a fatura devida e não quitada, no valor de R$ 75,72 

(setenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Por fim, improcedente o 

pedido de condenação do autor em litigância de má-fé, uma vez que a 

reclamante exerceu seu direito de ação, não restando comprovada 

qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade. Diante 

de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 75,72, quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita em favor da parte autora para fins recursais. Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001203-85.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GHELLER (INVENTARIANTE)

LEUZA ROSALINA DEZAN (REQUERENTE)

LUANA GHELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ANTONIO GHELLER (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001203-85.2020.8.11.0037.s 

REQUERENTE: LEUZA ROSALINA DEZAN, LUANA GHELLER 

INVENTARIANTE: RODRIGO GHELLER DE CUJUS: CESAR ANTONIO 

GHELLER Vistos etc. Recebo a inicial como arrolamento sumário, vez que 

preenche os requisitos previstos no art. 659, do CPC. Anoto que as 

custas de distribuição foram recolhidas. Friso que no arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, conforme 

disciplina o art. 662, caput, do CPC. Nomeio o primeiro requerente (Rodrigo 

Gheller) inventariante, dispensando-o da assinatura de termo, nos termos 

do art. 660, do CPC. Compulsando os autos, os requerentes alegam que 

Cesar faleceu em 11/02/2020 e deixou os seguintes bens: 1. Um imóvel 

situado na Rua Ipê Roxo, nº 44, no bairro Primavera III, registrado sob a 

matrícula nº 21252 no CRI de Primavera do Leste, avaliado em 

aproximadamente R$ 90.000,00; 2. Um imóvel situado na Avenida 

Califórnia, nº 1109, no bairro Primavera III, registrado sob a matrícula nº 

11392 no CRI de Primavera do Leste, avaliado em aproximadamente R$ 

90.000,00. Ressaltam que o bem foi adquirido de uma entidade religiosa 

por meio de escritura pública de compra e venda, mas sem o devido 

registro na matrícula do imóvel; 3. Crédito oriundo da venda de um imóvel 

situado na Rua São Caetano, nº 802, no centro, registrado sob a matrícula 

nº 474 no CRI de Primavera do Leste. Consignam que o bem foi adquirido 

em 1993, pelo falecido e pela viúva, mediante escritura pública de compra 

e venda e vendido em 2019 por contrato particular de compra e venda, 

sem as averbações à margem da matrícula do imóvel perante o Cartório 

competente, a Sra. Aline Borges Parra, que efetuou o pagamento de uma 

entrada em março de 2019 (recebido em vida pelo de cujus) e deverá 

pagar ainda três parcelas de R$ 87.500,00, vencíveis em 30/03/2020, 

30/03/2021 e 30/03/2022, que somam, portanto, um valor total de R$ 

262.500,00; 4. Valores depositados em conta bancária junto à Cooperativa 

Primacredi, em quantia aproximada de R$ 1.826,34. A respeito do bem 

indicado no item 1, verifico que se encontra sob a propriedade do falecido 

e da viúva junto ao CRI local. Todavia, sobre o imóvel recai hipoteca 

cedular constituída pela empresa Brinquedos Petibel LTDA-ME, registrada 

em 2015 (ID Num. 29896706 - Pág. 1/3), antes de sua venda, sendo, a 

princípio, dívida do espólio. Nesse contexto, intime-se o inventariante para 

se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre o plano para a quitação da 

dívida ou reserva de bens suficientes para o seu pagamento (art. 664, § 

5º e 663, do CPC). Quanto ao item 2, inobstante constar atrelado ao pedido 

inicial cópia da escritura pública em que consta vendedora a Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira, representada pelo 

presidente Ary Dantas de Medeiros e Paulo Sérgio de Andrade comprador 

o falecido Cesar, não há cópia atualizada da matrícula do bem, o que 

entendo ser imprescindível a fim de averiguar eventual gravame sobre o 

mesmo. Assim, intime-se o inventariante para juntar aos autos a cópia da 

matrícula nº 11392 do CRI de Primavera do Leste atualizada, no prazo de 

15 dias. No que tange ao crédito a que faz jus o espólio descrito no item 3, 

verifico que o contrato em que o de cujus teria alienado o bem descrito no 

item 3, na verdade, refere em seu cabeçalho Aline como vendedora e o 

falecido como comprador (ID Num. 29896728 - Pág. 2/5). Inobstante o 

aparente erro quanto à menção de comprador e vendedor no cabeçalho 

do contrato particular, denota-se que a matrícula se encontra em nome de 

Paulo Sergio Wisneschi (ID Num. 29896728 - Pág. 11), tendo sido atrelada 

escritura de compra e venda outorgada pelo proprietário ao falecido (ID 

Num. 29896728 - Pág. 7/10), dando azo ao entendimento de que as 

alegações dos autores procede. Assim, diante da proximidade do 

vencimento da parcela referente ao ano de 2020 (30/03), determino a 

intimação de Aline a fim de que realize o depósito judicial das parcelas 

vincendas até a data de seus respectivos vencimentos, enquanto não 

houver deliberação em outro sentido. Sem prejuízo, oficie-se à 

Cooperativa local Primacredi a fim de que proceda ao deposito judicial de 

todas as quantias encontradas em nome do falecido. Para tanto, 

remeta-se copia da certidão de óbito, para os f ins 

administrativos/bancários cabíveis. Outrossim, alegam os autores que o de 

cujus deixou quatro bens em seu nome, mas que teriam sido vendidos 

ainda em vida pelo mesmo, quais sejam: a) imóvel urbano, localizado na 

Rua Toscana, nº 498, Bairro Jardim Veneza, registrado sob a matrícula nº 
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26.774 do CRI desta Comarca de Primavera do Leste, alienado para 

Geraldo da Silva Tiago e Maria do Carmo Vieira Tiago, mediante contrato 

particular de compra e venda lavrado em 15/10/2018 (ID Num. 29896719 - 

Pág. 4/7). b) 50% do imóvel comercial urbano e empresarial, localizado na 

Avenida Porto Alegre, nº 393, Bairro Centro, descrito na matrícula nº 9.520 

do CRI desta Comarca de Primavera do Leste – MT, alienado para Rodrigo 

Gheller, conforme contrato de compra e venda de ID Num. 29896711 - Pág. 

2/5, de 16/08/2019. c) Uma empresa denominada Brinquedos Petibel, 

inscrita no CNPJ nº 00.551.707/0001-96, localizada na Avenida Porto 

Alegre, nº 393, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste – MT, 

vendida em 16/08/2019 para Rodrigo Gheller conforme contrato de compra 

e venda de ID Num. 29896711 - Pág. 2/5. d) um imóvel situado na Rua São 

Caetano, nº 802, no centro, registrado sob a matrícula nº 474 no CRI de 

Primavera do Leste, vendido em 2019 por contrato particular de compra e 

venda, sem as averbações à margem da matrícula do imóvel perante o 

Cartório competente, a Sra. Aline Borges Parra. Assim, compulsando os 

argumentos no sentido de que o de cujus já havia alienado alguns bens 

que ainda se encontram em seu nome, passo às seguintes considerações 

e deliberações: Em relação ao imóvel do item “a”, situado na Rua Toscana, 

nº 498, Bairro Jardim Veneza, registrado sob a matrícula nº 26.774 do CRI 

desta Comarca de Primavera do Leste, alienado para Geraldo da Silva 

Tiago e Maria do Carmo Vieira Tiago, mediante contrato particular de 

compra e venda lavrado em 15/10/2018 (ID Num. 29896719 - Pág. 4/7), 

verifico que a matrícula do bem imóvel se encontra em nome do de cujus e 

da viúva Leuza (Num. 29896719 - Pág. 2/3). Logo, inobstante a juntada de 

escritura pública de compra e venda, por cautela, diante das implicações 

do alvará judicial pleiteado para autorizar Geraldo e Maria, terceiros não 

cientes do presente processo, entendo pertinente ouvi-los em audiência 

que designarei adiante. Quanto ao item “b”, anoto que os autores juntaram 

ao pedido a matrícula de nº 9520 do CRI de Primavera do Leste, de onde 

se denota que constam como proprietários o falecido, a viúva e, ainda, as 

pessoas de Jardelino Piloneto e Salete Fernandes da Silva Piloneto (ID 

Num. 29896711 - Pág. 6/7) Inobstante a aparente inversão na menção de 

comprador e vendedor no cabeçalho do contrato particular e divergência 

quanto aos valores do contrato, considerando que as assinaturas se 

deram nos campos correspondentes às alegações do autor, vislumbra-se 

que o de cujus aparentemente alienou sua cota parte - possivelmente 1/4 

do imóvel e não 50%, como alega a exordial - ao herdeiro Rodrigo. 

Todavia, diante do condomínio existente entre o falecido, a viúva e os 

terceiros, antes de autorizar a transferência da parte que compete ao de 

cujus ao suposto comprador, por prudência, entendo imprescindível a 

oitiva de Jardelino e Salete em audiência futura que designarei. No que se 

refere ao item “c”, registro que os autores colacionaram ao feito o contrato 

particular de compra e venda da empresa Brinquedos Petibel. Inobstante a 

aparente inversão na menção de comprador e vendedor no cabeçalho do 

contrato particular e dos valores do contrato (Num. 29896711 - Pág. 2/5), 

considerando que as assinaturas se deram nos campos correspondentes 

às alegações do autor, vislumbra-se que o de cujus aparentemente 

alienou sua cota parte – aparentemente 30.000 cotas sociais, 

correspondente à 50% das cotas societárias da empresa, consoante 

Contrato de Constituição de Sociedade e alterações contratuais juntadas a 

partir do ID Num. 29896736 - Pág. 1 ao herdeiro Rodrigo. Quanto ao imóvel 

de item “d”, consta que a matrícula se encontra em nome de Paulo Sergio 

Wisneschi (ID Num. 29896728 - Pág. 11), tendo sido atrelada ao feito a 

escritura de compra e venda outorgada pelo proprietário ao falecido (ID 

Num. 29896728 - Pág. 7/10), bem como contrato particular de compra e 

venda, em que se verifica o aparente equivoco na menção de Aline como 

vendedora e Cesar como comprador no cabeçalho do documento, vez que 

assinaram nos campos correlatos (Cesar como vendedor e Aline como 

compradora) – ID Num. 29896728 - Pág. 2/5. Considerando as 

consequências do alvará que ensejará registro público em nome de Aline, 

terceira em relação ao feito, antes de analisar o pedido de alvará, por bem, 

entendo que deverá ser ouvida em audiência. Por todo o exposto, registro 

inviável a homologação do plano de partilha nos termos do art. 659, do 

CPC. Considerando que somente foram colacionadas ao processo as 

certidões negativas tributárias expedidas em nome da pessoa física do de 

cujus, determino a intimação do inventariante para juntar, no prazo de 15 

dias: a) a certidão negativa de protesto em nome da pessoa física de 

Cesar; b) as certidões negativas das Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual (expedidas pela SEFAZ e pela PGE) e Federal, bem como de 

protestos em nome da pessoa jurídica em que o falecido era sócio 

(Brinquedos Petibel). Sem prejuízo, diante das considerações alhures, 

como forma de promover a celeridade e economia processuais, designo, 

desde já, audiência para tratar sobre o eventual pagamento de dívidas, 

ouvir terceiros que serão possivelmente afetados pelo processo e 

deliberar sobre a partilha para o dia 17.09.2020 às 13h40min. Intime-se a 

advogada das partes para que as faça presentes, bem como para que, 

em dez dias, indique o endereço atualizado de Aline, Jardelino e Salete e 

Geraldo e Maria. Após, intimem-se os terceiros para comparecerem à 

audiência. Por fim, diante da evidência de que o de cujus alienou as cotas 

societárias que lhe pertenciam junto à empresa Brinquedos Petibel, defiro 

o pedido liminar a fim de que Rodrigo Gheller assuma a responsabilidade 

sobre a administração e adote as providências necessárias à manutenção 

do funcionamento do empreendimento, vez que a atividade comercial não 

pode ser prejudicada. Expeça-se alvará. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001147-52.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. R. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

JACQUELINE GONCALVES DA CRUZ OAB - 027.426.011-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. D. L. (IMPETRADO)

S. D. E. D. M. D. P. D. L. M. (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001147-52.2020.8.11.0037.s 

IMPETRANTE: E. G. R. REPRESENTANTE: JACQUELINE GONCALVES DA 

CRUZ IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos 

etc. Recebo a inicial, consignando que a gratuidade da ação de mandado 

de segurança está assegurada pelo art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Narra a exordial que a impetrante Esther 

Gonçalves Rodrigues (6 anos), representada por sua genitora Jacqueline 

Gonçalves da Cruz, não obteve êxito em ser matriculada na Escola 

Municipal Treze de Maio, unidade escolar em que já estudam seus dois 

irmãos e que, portanto, deseja ser inserida. Inobstante a autora alegar que 

realizou a inscrição no portal eletrônico disponibilizado pela Prefeitura 

Municipal para que Esther desse continuidade aos seus estudos, iniciando 

o primeiro ano do ensino fundamental na Escola Municipal Treze de Maio 

(como comprova o ID Num. 29784055 - Pág. 1) e afirmar que não obteve 

vaga, note-se que a situação do pedido consta como “aguardando”. De 

outro lado, admitindo-se o argumento de que a infante, de fato, não tenha 

sido admitida nas cadeiras da Escola mencionada, não vislumbro 

suficientemente evidentes no pedido inicial os motivos que a impediram de 

frequentar as aulas na Escola Treze de Maio, propiciando, com isso, 

maiores subsídios para uma decisão mais ajustada ao caso. Assim, antes 

de decidir sobre o pedido liminar, por cautela, determino que os agentes de 

infância e juventude diligenciem junto à Secretaria de Educação do 

Município e ao Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 

para: 1. Esclarecer por qual (is) razão (ões) não foi concedido vaga para 

Esther na Escola Treze de Maio; 2. Informar se há vaga disponível para a 

infante em outra unidade educacional do Município e, de preferência, 

próximo à residência da menor. Fixo o prazo de 04 dias para a juntada de 

relatório a ser lavrado pelos agentes de infância e juventude, que 

poderão, além de responder aos itens acima, relatar outras circunstâncias 

que entenderem relevantes à compreensão e/ou solução da lide. Com a 

juntada do relatório dos agentes de infância e juventude, venham os autos 

conclusos. Intime-se à autora por meio de sua advogada. Serve a 

presente, de mandado. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006952-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ARRUDA ROSAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GABRIEL GARCIA FANAIA FERRARI (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, por meio de seu advogado constituído DOUTOR 

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB/MT 14958, para que junte aos autos a 

guia e o comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

para proceder a nova intimação do executado no endereço informado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142835 Nr: 1092-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SANTOS VANDERLEY 

PERUCHI - OAB:SP 197003, EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA - 

OAB:SP 135.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Considerando que a Carta Precatória de fls. 882 foi retirada pelo autor 

para cumprimento, INTIMO a parte autora para juntá-la aos autos 

devidamente cumprida, no prazo de 15 dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004498-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANASTACIA KUSMIN (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça -Id 18431165- requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-52.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA (AUTOR(A))

JOAO BATISTA DE CASTRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 28554296, bem como da 

certidão da designação da audiência Id 29995750.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000962-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SADI LADVIG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Intimo a parte requerente da decição do Id 29563884, bem como da 

certidão do Id 29995743 da designação da audiência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007480-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN SOARES CORTAZIO OAB - RJ220226 (ADVOGADO(A))

MILENA DONATO OLIVA OAB - RJ137546 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO OAB - RJ41245 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MACHNIC (REU)

VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO (REU)

OSMAR MARTIGNAGO (REU)

VALENTIN MARTIGNAGO (REU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 27798424, bem como da 

certidão do Id 29995746 da designação da audiência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE VIECILI CRESPANI (REU)

BOA PARTICIPACAO E TRANSPORTES LTDA (REU)

GIOVANI DADALT CRESPANI (REU)

 

Intimo a parte requerente da decição do Id 28759719, bem como da 

certidão do Id 29995747 da designação da audiência.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000204-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO OAB - GO17731 (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILVA LACERDA OAB - GO18456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ALBUQUERQUE 00952975459 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 28161683, bem como da 

certidão do Id 29995769 da designação da audiência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME (REU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

LEANDRO BARRETO SILVEIRA (REU)

LEANDRO B. SILVEIRA EIRELI - EPP (REU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 28252875, bem como da 

certidão do Id 29995778 da designação da audiência.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1006094-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRIACAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

LUIS HENRIQUE MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 26034039 , bem como da 

certidão do Id 29995787 da designação da audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004676-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLLAN BARBIERI ZANATTA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO TEMPO PULVERIZACOES AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO DA SILVA BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER OAB - 810.317.851-91 (REPRESENTANTE)

CAROLINE GOELLNER RUFINO OAB - 944.878.201-20 (REPRESENTANTE)

 

Intimo o executado da constrição realizada, nos termos do Prov 04/2007, 

Art. 5º, §1º e Art. 841, CPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005380-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONES VIEIRA (AUTOR(A))

LAURO RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI (AUTOR(A))

TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Bayer S/A (REU)

ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES (REU)

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP184674 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO OAB - SP29120 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1005380-97.2017.8.11.0037 – PJE Ação de Indenização por Ato Ilícito 

Requerentes: Lauro Rodrigues Vieira e Outros Requeridos: Bayer S/A e 

Outros Vistos etc. Frustrada a tentativa de composição, passo ao 

saneamento. Das preliminares de ilegitimidade A requerida Localiza Rent. 

A. Car. S/A arguiu, em preliminar de contestação, a ilegitimidade passiva, 

sob o argumento de que o veículo estava locado à Bayer S/A, devendo, 

portanto, em caso de condenação, o locatário ser responsabilizado pelos 

danos, fato que excluiria sua responsabilidade civil. Há responsabilidade 

civil solidária da empresa locadora por danos causados a terceiros pelo 

uso de seus veículos, com incidência da Súmula 492 do STF. Nesse 

sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: STJ - 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE 

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. ERRO NA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. DANOS CAUSADOS A TERCEIRO PELO USO DE VEÍCULO 

LOCADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA LOCADORA. 

SÚMULA 492/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do 

CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes 

para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, 

sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. O princípio da 

instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade de 

ato processual seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato 

não evidenciado no caso em análise. 3. "A empresa locadora de veículos 

responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este 

causados a terceiro, no uso do carro locado" 4. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, a 

análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto ao 

alegado prejuízo sofrido, à existência de culpa exclusiva do recorrido e à 

ausência de dano moral demandaria o revolvimento do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 6. Agravo 

regimental ao qual se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 

649.340/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/05/2015, DJe 20/05/2015). Desse modo, afasto a preliminar 

arguida. Por fim, indiscutível que é parte legítima para figurar no polo ativo 

de uma ação indenizatória toda e qualquer pessoa que alegue ter sofrido 

um dano, fato que afasta a arguição de ilegitimidade ativa do cônjuge 

Marlene de Lourdes Kogikoski e dos filhos Taciane Franciele Vieira 

Barroco e Leones Vieira. Da declaração de saneamento Presentes todas 

as condições da ação e os pressupostos processuais. Julgo, por 

conseguinte, o processo saneado. Dos pontos controvertidos A prova 

incidirá sobre os seguintes pontos controvertidos: 1) a dinâmica do 

acidente (quem colidiu em quem; velocidade empregada pelos condutores; 

estado de conservação dos veículos; uso correto de equipamentos 

obrigatórios de segurança); 2) configuração do dano moral; 3) valor dos 

danos materiais; 4) lucros cessantes. da questão relevante de direito para 

o mérito Os pressupostos da responsabilidade civil e análise de contrato 

de seguro. do deferimento de provas das provas periciais Defiro a 

produção de prova pericial médica e de prova pericial em relação a 

dinâmica do acidente veicular. Nomeio como peritos judiciais o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM 5329/MT, com endereço profissional na Rua 

Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT e o Sr. Fábio S. 

Pankowski, engenheiro mecânico, contato@peritoveicular.eng.br (11) 

999.27.2828 e (51) 991.79.9772 O laudo deverá ser entregue até no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo o perito informar ao Juízo a data e horário 

para a realização da prova técnica, para o fim de viabilizar o cumprimento 

do disposto no artigo 474 do Código de Processo Civil. O perito protocolará 

o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias 

antes da audiência de instrução e julgamento (CPC, art.477). Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos (CPC, 

art.465, §1º). Ciente da nomeação, os peritos apresentarão em 5 (cinco) 

dias: I - proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, 

art.465, §2º). As partes serão intimadas das propostas de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95 

(CPC, art.465, §3º). da prova oral Defiro a produção de prova oral 

(depoimento pessoal e oitiva de testemunhas). As partes devem ser 

intimadas pessoalmente para comparecerem à audiência a fim de prestar 

depoimento pessoal e advertidas da pena de confesso caso não 

compareçam ou, comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, 

§1º). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (CPC, art.455, §1º). Após a realização da prova pericial, 

determino o retorno dos autos para a designação de audiência. das 

deliberações derradeiras Ouça-se a parte contrária sobre os documentos 

novos apresentados pela parte autora, notadamente para fins de 

majoração do valor dos alimentos provisionais, em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.437, §1º). Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004872-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES COSTA & COSTA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Deborah katia Pini OAB - SP124789 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004872-54.2017.8.11.0037. AUTOR(A): RODRIGUES COSTA & COSTA 

LTDA - ME REU: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA Vistos 

etc. Havendo requerimento expresso do credor, intime-se o executado 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 
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penhora ou nova intimação (CPC, art.525). Não efetuado tempestivamente 

o pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

28 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001081-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001081-77.2017.8.11.0037 - PJE Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Jurídico e Indenização por Dano Moral Requerente: Marcelo de Souza 

Ribeiro Requerida: Oi Móvel S/A Vistos etc. Intime-se a parte requerida 

para apresentar o contrato indicado na peça de defesa nº 7566474, 

devidamente subscrito pelas partes (Num. 8705317), em 15 (quinze) dias. 

Aportando-se o documento incluso, intime-se a parte autora para regular 

manifestação, em idêntico prazo. Em seguida, conclusos para julgamento. 

Cumpra-se Primavera do Leste (MT), 10 de dezembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004058-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE CASSIO CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SAMORANO MEDINA OAB - SP385482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Intimo a parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 dias. PRIMAVERA 

DO LESTE, 12 de março de 2020. ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002192-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DAVI SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o requerido para apresentação das razões finais escritas, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71088 Nr: 3402-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA MAGANHA, MARCOS EDUARDO 

LONARDONI, EDINALDO RODRIGUES, WALDOMIRO DE AZEVEDO REIS, 

LUCIA MARIA DORNELES REIS, CESAR FERREIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO, Luiz Carlos 

Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 C E R T I D Ã O

Tendo em vista a informação contida no petitório de f. 488/489 e por 

determinação verbal da MM. Juíza de Direito desta Vara, Dra. Patrícia 

Cristiane Moreira, redesigna-se a audiência para o dia 17 de junho 2020, 

às 14h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166265 Nr: 3296-77.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e declaro a nulidade das 

cláusulas II-16.1 e 21 da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – 

Capital de Giro nº 237/1458/00001, tornado definitiva a ordem liminar, 

determinando ainda a retificação na averbação de consolidação, a fim de 

que conste o valor do imóvel de R$ 2.108.744,00 (dois milhões, cento e 

oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais), para efeito de fixação de 

preço mínimo em leilão.Tendo em vista a realização do leilão e efetiva 

consolidação da propriedade do bem com observância dos parâmetros 

supra, autorizo a disposição do bem e desembaraço da matrícula 

imobiliária, tendo em vista os limites objetivos da lide, como já ressaltado na 

deliberação derradeira.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do 

Leste (MT), 10 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173596 Nr: 7156-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIRIO ANTONIO GEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do AUTOR para manifestar 
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acerca dos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238546 Nr: 295-45.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA SILVA, EDILIO IMOVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) Dayane Pundrich Muller, OAB-MT n. 20836, para 

devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239628 Nr: 765-76.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINERE GOULART BENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) Luciana Souto Onorio Lazzari, OAB-MT n. 9.381, 

para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128150 Nr: 1084-54.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAVANELLO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 “Por solicitação expressa das partes, substituo as alegações finais orais 

por apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas 

pela parte autora e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, 

nos moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil, observadas 

as prerrogativas processuais da Defensoria Pública. Expirados os prazos 

para as alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131673 Nr: 4135-73.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:MT/18.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUANA KLIMIUK, 

para devolução dos autos nº 4135-73.2014.811.0037, Protocolo 131673, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66559 Nr: 6406-31.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DARONCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Borges de Bastos, BRUNO SOARES 

BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENHUR CASAROLLI - 

OAB:40.209, CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - OAB:13170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO a advogada JEFFERSON LOPES DA SILVA – OAB-MT n. 23.775, 

para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 240115 Nr: 1055-91.2020.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, M.C. 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA-ME, ANTONIO FERNANDO 

BARISON, CAMILA MARIA MARQUES BARISON, MARIANA MARQUES 

BARISON, A.F. BARISON EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andresa Martignago de Souza 

- OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Processo nº 1055-91.2020.811.0037 (Código 240115)

Habilitação de Crédito

 Requerente: Fabiano José da Silva

 Referência: Recuperação Judicial nº 7857-81.2015.811.0037 (Código 

157490)

Recuperanda: Construtora Alfer Ltda. e Outras

Vistos etc.

Intime-se a recuperanda para, querendo, contestar a habilitação de 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, vista ao Administrador Judicial para manifestação.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25287 Nr: 1745-19.2003.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Luiz Bravo, ERCILIA AMPOLINI BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE MELO NETO, MÁRIO 

CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 
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2266-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO a advogada ÁQUILA VEIGA MONTORO – OAB-MT n. 27.245, para 

devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3347 Nr: 21-24.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:MT 9.381, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:MT 

14144

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) Luciana Souto Onorio Lazzari, OAB-MT n. 9.381, 

para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13679 Nr: 1992-05.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CASADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Anaides Cabral Neto - 

OAB:OAB/MT 7.859-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATÁLIA MARIA 

DOS SANTOS COSTA, para devolução dos autos nº 

1992-05.2000.811.0037, Protocolo 13679, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13841 Nr: 2106-41.2000.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANY BATISTA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATÁLIA MARIA 

DOS SANTOS COSTA, para devolução dos autos nº 

2106-41.2000.811.0037, Protocolo 13841, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59926 Nr: 7664-13.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AARON GENSKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM-EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, 

ALEXANDRE NILSON, ARNILDO NILSON, GRAZIELLE LÚCIA FERREIRA 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Almeida Diniz - OAB:9623/MT, 

EMANUELLE MORAES XAVIER - OAB:6878-MT

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados da parte AUTORA para 

manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração de fls.773/776, no 

prazo legal.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106269 Nr: 5312-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 5312-77.2011.811.0037, Protocolo 

106269, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150856 Nr: 4783-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte requerida, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170534 Nr: 5490-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO MARCOLINO, DENIZE FABIANI 

LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174833 Nr: 7863-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:MT 8675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte exequente, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138953 Nr: 9654-29.2014.811.0037

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU AURELIO MILANESI, DARIO RONALDO 

MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL 

DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:37156

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 9654-29.2014.811.0037, Protocolo 

138953, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140483 Nr: 10503-98.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU AURELIO MILANESI, DARIO RONALDO 

MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL 

DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:37156

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 10503-98.2014.811.0037, Protocolo 

140483, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160804 Nr: 758-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO WIETZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 758-26.2016.811.0037, Protocolo 

160804, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178050 Nr: 9605-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉO JUNIOR CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 9605-17.2016.811.0037, Protocolo 

178050, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55266 Nr: 2874-83.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data a Advogada da parte autora fica INTIMADA de 

que os autos encontram-se desarquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114758 Nr: 5269-09.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL SHADAI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

CLEUSDETE DO CARMO REZENDE, JULIO CESAR REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5269-09.2012.811.0037 (Código 114758)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: El Shadai Comércio de Veículos Ltda. e Outros

 Vistos etc.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, intime-se os executados por 

edital com prazo de 20 (vinte) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70893 Nr: 3207-64.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATANABE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN MICHEL PILQUEVITCH 

- OAB:OAB/SP 318694, MARCOS AUGUSTO LIRA JUNIOR - 

OAB:129378/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 3207-64.2010.811.0037 (Código 70893)

Ação Ordinária Declaratória de Revisão de Contratos Bancários c/c Pedido 

de Devolução e Repetição de Indébito em Dobro

 Requerente: Watanabe Transportes Ltda.
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 Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Revisão de Contratos 

Bancários c/c Pedido de Devolução e Repetição de indébito em Dobro 

proposta por Watanabe Transportes Ltda. em face de Banco do Brasil 

S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte autora, embora intimada para 

recolhimento das custas processuais correspondentes, sob pena de 

extinção processual, permaneceu inerte (fls.1105/1106).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas 

processuais, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155545 Nr: 6999-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBYFOL - UBY AGROQUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, MARCOS DE REZENDE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:188846/SP, VERONICA MAJARÃO JANÇANTI 

- OAB:SP/ 295759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6999-50.2015.811.0014 (Código 155545)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Ubyfol – UBY Agroquímica Ltda.

Executado: Paulo Inácio Paiva

Vistos etc.

 Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio (fls.193).

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 1045 Nr: 83-93.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT 5.270, JOÃO ANAIDES CABRAL NETTO - 

OAB:7859-B/MT, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, LUIZ CARLOS 

ALVES DO AMARAL - OAB:4740/MT, LUIZ FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:TO-1.419, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Processo nº 83-93.1998.811.0037 (Código 1045)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S/A

 Executado: Nilson Carlos de Moraes

Vistos etc.

 Tendo em vista o falecimento do executado Nilson Carlos de Moraes, 

suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos 

termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Requisite-se a certidão de óbito correlata ao Cartório de Registro Civil.

Aportando o documento, intime-se a parte exequente para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005848-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005511-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENIENCIAS CENTRAL BEER LTDA - EPP (REU)

VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005511-04.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO REU: 

CONVENIÊNCIAS CENTRAL BEER LTDA - EPP, VANESSA MARTINY DE 

OLIVEIRA Vistos. Primeiramente, certifique-se quanto ao decurso do prazo 

da parte requerida para apresentar embargos à monitória. Sem prejuízo, 

da análise dos autos, verifico que a parte requerente pugna pela penhora 

on line, através do sistema BACENJUD, restrição dos veículos pelo 

sistema RENAJUD, INFOJUD e oficio ao SERASA/SPC para negativação em 

nome dos requeridos. No entanto, verifico que os autos encontram-se em 

fase de conhecimento, não havendo direito líquido e certo, porém apenas 

mera expectativa de direto, portanto, não possuindo nenhum dos 

requisitos previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil. Neste 

sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA 

ONLINE. BACENJUD. PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

ILEGITIMIDADE DA PARTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na 

fase de conhecimento, não há direito líquido e certo, mas mera expectativa 

de direito. Impossibilidade de decretação da penhora online. 2. Os sócios 

ou representantes das empresas não podem ser demandados, em nome 

próprio, para cumprir obrigação de interesse da sociedade, pessoa 

jurídica. Isso porque as obrigações afetas à pessoa jurídica não se 

confundem com a responsabilidade da pessoa física do sócio-proprietário. 

3. Agravos de instrumento providos. Decisão unânime. (TJ-PE – AI: 

3492833 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 

01/09/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2019). Ante o 

exposto, não mostra-se cabível o deferimento de bloqueio das contas, 

restrição aos veículos, bem como negativação em nome dos requeridos, 

visto se tratar ainda de ação de conhecimento e não a existência de título 

de crédito líquido, certo e exigível, possui apenas expectativa de direito em 
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relação à ação monitória, razão pela qual indefiro o pedido. Para 

prosseguimento do feito, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003243-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LOPES CANDIDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1003243-11.2018.8.11.0037 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CLEBER LOPES CANDIDO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face do 

CLEBER LOPES CANDIDO, ambos devidamente qualificados nos autos. No 

ID 29480032, a parte requerida informa o acordo entabulado entre as 

partes e pugna pela sua homologação e extinção do feito. É a síntese do 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve 

acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente representadas por 

seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado no ID 29480032, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Procedam-se as baixas necessárias no Sistema RENAJUD, caso já tenha 

havido a inclusão de restrições por este Juízo. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MACHADO (EXECUTADO)

CLEITON OTAVIO DA SILVA TRINDADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000279-79.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: THIAGO MACHADO, CLEITON OTAVIO DA SILVA TRINDADE 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada pelo BANCO BRADESCO em face do THIAGO MACHADO e 

CLEITON OTAVIO DA SILVA TRINDADE, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID 27721490, a parte requerida informa o acordo entabulado 

entre as partes e pugna pela sua homologação e extinção do feito. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID 27721490, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios, nos termos do acordo. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001125-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GOELLNER RUFINO (EXECUTADO)

ALINE VIECILI CRESPANI (EXECUTADO)

ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001125-96.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA, ALINE VIECILI 

CRESPANI, CAROLINE GOELLNER RUFINO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO BRADESCO 

em face do ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA, ALINE VIECILI CRESPANI e 

CAROLINE GOELLNER RUFINO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID 30071222 , a parte requerida informa o acordo entabulado 

entre as partes e pugna pela sua homologação e extinção do feito. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID 30071222 , para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005384-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar andamento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 
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arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005384-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001522-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

ALTAIR PIOVEZAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA OAB - MT13206-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

AMANDA FUMES DUDA OAB - MT19844/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000459-90.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. D. C. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

efetuar o pagamento do valor complementar da diligência, R$ 1.593,60 

(hum mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos), id 

30193613, comprovando nos autos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000341-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE AMORIM DOS REIS (AUTOR(A))

ALDEMIR PAULO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS VIEIRA (REU)

SILVIA DIAS COUTINHO PINHEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005499-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI ANTONIO FROZZA (REQUERIDO)

ANTONIO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1005499-24.2018.8.11.0037 REQUERENTE: AGRENCO DO BRASIL S/A - 

EM RECUPERACAO JUDICIAL REQUERIDO: ANTONIO CESAR DOS 

SANTOS, NEURI ANTONIO FROZZA Vistos. Sobre a petição retro, 

manifeste-se a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

retornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000989-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZOLATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000989-31.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: CRISTIANO PIZZOLATTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, verifico 

que a requerida alega preliminar de incompetência do juizado especial, 

todavia, verifica-se que se trata de um erro material, de modo que deixo de 

analisa-la. Assim, afastadas as preliminares, e estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos 

narrados e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

03/06/2020, às 13:30. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela 

parte contrária, intimem-se os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra eles 

alegados caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, 

conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas 

deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão ser 

ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno 

que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 

455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, exceto em se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública ou NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Sem prejuízo, 

defiro o pedido de realização de perícia, devendo a parte requerida retirar 

o relógio de medidor de energia e aferir sua qualidade na medição de 

energia, conforme pugnado pelo requerente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000474-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JULIO CESAR KRAEMER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000474-64.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JULIO CESAR KRAEMER Vistos. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Não havendo manifestação, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos 

para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007205-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MIEZERSKI (REU)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003343-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003343-63.2018.8.11.0037. AUTOR(A): RAVEMAPRI COMERCIO DE 

TECIDOS EIRELI - EPP REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Intimem-se a parte requerida sobre a proposta de 

honorários do perito nomeado, conforme documento de ID 23206690 . 

Ainda, intime-a para que informe sobre o cumprimento da liminar de ID 

13492793. Não aportando aos autos a referida informação, ou no caso de 

não cumprimento, oficie-se ao SERASA para que seja retirado o nome da 

requerente em suas anotações, referente a cobrança objeto deste feito, 

nos termos da determinação constante no ID 13492793. Após a juntada do 

laudo aos autos, intimem-se as partes para manifestação, bem como para 

informar se ainda pretendem a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UBY AGROQUIMICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o executado não pagou e nem apresentou embargos, apesar 

de devidamente citado, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora, para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003529-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003529-52.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): JEFERSON LUIS MIEZERSKI REU: SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A Vistos. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Não havendo manifestação, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil. Em caso de inércia, intime-se a parte requerida 

para manifestar-se sobre o abandono da causa, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 485, §6º, do Código de Processo Civil. Ressalto 

que o silêncio valerá como concordância, com a consequente extinção do 

processo. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001273-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001273-39.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MANOEL FERREIRA SOBRINHO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

MANOEL FERREIRA SOBRINHO, em face PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, ambos qualificados. No ID nº 30218260, a parte requerente 

pugnou pela desistência e extinção do feito. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, visto que não se 

formou o contraditório. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

12 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000331-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UBY AGROQUIMICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o executado não pagou e nem apresentou embargos, apesar 

de devidamente citado, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora, para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000331-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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UBY AGROQUIMICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000331-12.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: UBY AGROQUIMICA LTDA 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA Vistos. Inicialmente, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado 

devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de 

avaliação e penhora. Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do Código de 

Processo Civil, devendo intimar a parte executada imediatamente, na 

pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), 

ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001743-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001743-07.2018.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Considerando que aportou aos autos 

informação de outros herdeiros da falecida, intime-os, conforme 

determinado no ID 17939419. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 12 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004924-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FUGANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO MARQUES OAB - MT3763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERY FUGANTI (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO PATRICIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004924-16.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS FUGANTI REQUERIDO: JOSE ROBERTO 

PATRICIO, NERY FUGANTI Vistos. Compulsando os autos, ante a certidão 

de ID do Oficial de Justiça, verifico que consta pedido de nomeação de 

perito para avaliar o imóvel urbano matriculado sob o n. 939, no Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca. Assim, nomeio como avaliador de 

imóveis ALISON KREBS, com sede na Avenida Cuiabá, nº 1.240, Centro, 

CEP: 78850-000, Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-7691 ou (66) 

9 9985-8679, o qual deverá ser intimado para formular proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de 

Processo Civil). Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para 

os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente 

depósito da verba honorária pelas partes executadas. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, ambos do Código de Processo 

Civil. Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar a data 

para a realização da avaliação, intimando-se, a seguir, as partes. O prazo 

para apresentação da avaliação fica estabelecido em 30 (trinta) dias. 

Aportando os autos o laudo, intimem-se as partes para manifestação em 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003228-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CLERIA FARIAS DOS SANTOS SILVA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003228-42.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO REU: TANIA CLERIA FARIAS DOS SANTOS 

SILVA - ME Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela 

parte requerente quanto à sentença de ID 15458395, a qual extinguiu o 

feito ante o não recolhimento das custas judiciais. Contudo, tal pedido não 

merece acolhimento por não encontrar respaldo no ordenamento jurídico, 

vez que há via processual adequada para sua irresignação. Desta feita, 

INDEFIRO o pedido de ID 21575966, mantendo sentença de ID 15458395 na 

íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos. Sem prejuízo, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA FERREIRA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia 

deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias 

Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a 

guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003759-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR (REU)

ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA (REU)

E. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre os 

embargos à ação monitória, requerendo o que entender de direito.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003833-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVAN PEREIRA DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006468-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERIDO: S LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

EPP, apesar de devidamente citado. . PRIMAVERA DO LESTE, 12 de março 

de 2020. CELIA REGINA PEREIRA XAVIER DE CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006468-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002581-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS NUNES DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e Portaria 

n° 142 - CGJ, de 8/11/2019, impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de outra localização, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir diligência na: 

outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172839 Nr: 6734-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MELQUIADES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 153059 Nr: 5837-20.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL POLITOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40.147 OAB/DF, CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA - OAB:OAB/DF 

12.151, CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JÚNIOR - OAB:13.034, 

Fabio rivelli - OAB:OAB/MT 19.023, LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - 

OAB:13666/MT, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142, 

MAUREN LAZZARETTI AGUIAR - OAB:MT. 6.968

 Vistos.

 Homologo o pedido de desistência de oitiva da testemunha.

Declaro encerrada a instrução.

 Retornem os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165330 Nr: 2824-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 2824-76.2016.811.0037, Protocolo 

165330, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122855 Nr: 5396-10.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 146 de 1073



feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 5119-72.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para retirar, nesta secretaria, TERMO DE 

PENHORA E DEPÓSITO, devendo a parte comparecer com as guias 

devidamente pagas, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61097 Nr: 943-11.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Ivone de Souza 

Polato, SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT/13890, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:OAB/MT 

18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69217 Nr: 1525-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VERONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173725, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521 MT, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a impugnação do Laudo 

Pericial de fls. 500/514, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236951 Nr: 7667-79.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:MT. 6.456-A, MAXSUEL VALADÃO ANDRADE - OAB:MT 

17296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/OAB/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, VANESSA PELEGRINI - 

OAB:MT 10.059

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238547 Nr: 296-30.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO GONÇALVES, VILMA RODRIGUES 

CARVALHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MEANDRO, SIRLENE SUSKI PATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:1.814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:OAB/MT 17999/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 296-30.2020.811.0037, Protocolo 

238547, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43340 Nr: 6836-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINUSA TRATORPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON, ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LÉO NUNES, para 

devolução dos autos nº 6836-85.2006.811.0037, Protocolo 43340, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43353 Nr: 5719-59.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MENANDRO PATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA, ADRIANA 

VIOLADA LOPES, ADRIANO PINHEIRO GONÇALVES, MARIANA 

EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, AGRO MARIANA 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 5719-59.2006.811.0037, Protocolo 

43353, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 476-03.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:MT/27461

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LÉO NUNES, para 

devolução dos autos nº 476-03.2007.811.0037, Protocolo 44926, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22251 Nr: 3524-43.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - ORION VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LÉO NUNES, para 

devolução dos autos nº 3524-43.2002.811.0037, Protocolo 22251, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37161 Nr: 5063-39.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A, EVALDO REZENDE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para manifestar sobre a petição de 

fls.484/485, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39885 Nr: 2412-97.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GALBIER TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, FABIANA AVELAR CANHIZARES - 

OAB:MT 16.312-O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17645 Nr: 2454-25.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LÉO NUNES, para 

devolução dos autos nº 2454-25.2001.811.0037, Protocolo 17645, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18167 Nr: 268-92.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENAR MÓVEIS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria WALDIR CECHET JUNIOR - OAB/MT 

4.111, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18224 Nr: 228-13.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPAPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59494 Nr: 7085-65.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO PRIMAVERA LOCATELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NICOLODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71748 Nr: 4063-28.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFEU MANFRÃO, IARA LUIZA 

ROETGER MANFRÃO, CLARISSA ROETGER MANFRÃO, DANIELA 
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ROETGER MANFRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:16843/O, FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - OAB:13821, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, TARGUS RIGON WESKA - 

OAB:7.530, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - 

OAB:13655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA BAIRROS - 

OAB:38.357, GERALDO LAFAIETE FERNANDES - OAB:66346/MG, 

JOSIANE PEDROSO - OAB:47671, MAURA FALKEMACH DE LEAO - 

OAB:RS 64.945

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para manifestar sobre a impugnação ao 

Laudo Pericial de fls.966/969, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138724 Nr: 9497-56.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAVDC-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDC, DV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para retirar, nesta secretaria, TERMO DE 

PENHORA E DEPÓSITO, devendo a parte comparecer com as guias 

devidamente pagas, no prazo de 15 dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153329 Nr: 5949-86.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948 OAB/RJ, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VOLNEI 

LORENZZON, para devolução dos autos nº 5949-86.2015.811.0037, 

Protocolo 153329, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162216 Nr: 1331-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ROCHA LIMA PARANHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN, CLAHYRE RIBAS PESSA, 

Anilce Maria Vian, JOÃO LUIS RIBAS PESSA, EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, 

RODRIGO VIAN, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISADORA DE PAULA BANDEIRA - 

OAB:95061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a devolução de Carta 

Precatória de fls.191/210, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 15(quinze)dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 7098-64.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FIEL ALVES, IVETE FÁTIMA FIEL ALVES 

STORTI, SELMO JOSÉ STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT, ELIANE DOMINGAS 

LOPES SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 7098-64.2008.811.0037, Protocolo 

59466, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72944 Nr: 5266-25.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GUIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:8104A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 5266-25.2010.811.0037, Protocolo 

72944, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101278 Nr: 825-64.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 825-64.2011.811.0037

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: AMARILDO BOLDRINI

PARTE REQUERIDA: JOÃO LEONIR DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Anna Paula Landin da Silva Flech

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 884,08, no prazo de 30 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de Inscrição na Divida 

Ativa.

 Eu, Angela Borges de Oliveira, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 12 de março de 2020.

Angela Borges de Oliveira

 Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208811 Nr: 3622-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para manifestar sobre o cálculo de 

fls.176/178, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48905 Nr: 4376-91.2007.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI LUIZ DALBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:OAB/MT 4912, JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13.763/MT, 

MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre as correspondências 

devolvidas de fls.161/V e 162, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48906 Nr: 4306-74.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI LUIZ DALBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre as correspondências 

devolvidas de fls.178/V e 179, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147338 Nr: 3183-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de fls.115, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148923 Nr: 3810-64.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGES WILLIAN CENTENARO, MARILIA 

MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de fls.93, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164493 Nr: 2434-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILNEIA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71656 Nr: 3971-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS ME 

(FOCCUS BOUTIQUE), DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS, RODINEI 

MAZETTO ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de fls.218, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101996 Nr: 1413-71.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI, TEREZA ALVES 

DE BARROS CALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, ILISEU 

CARLOS KOZIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo 15 dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 116418 Nr: 7058-43.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ FEDRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO MOTA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros do executado, 

cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$55.514,90 

(cinquenta e cinco mil quinhentos e catorze reais e noventa centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, a parte executada deverá ser intimada, nos termos 
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do artigo 854, do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Restando infrutífera o bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, defiro o 

requerimento de fl. 221 e, em consequência, a penhora e avaliação dos 

imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Coxim – MS, sob as matrículas nº 9.292 e 25.619, bem como a intimação 

dos credores preferenciais, se existentes, para que se manifestem nos 

autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156486 Nr: 7385-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAVAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:OAB/RJ 

2.255-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIAVAREJO S/A, CNPJ: 

33041260150565. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de inscrição em dívida ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Priscila Juliana Leite da 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 17 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52315 Nr: 434-17.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ARAGUAIA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO, CARLOS HENRIQUE FERNANDES, PEDRO FERNANDES 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:OAB/MT 21816-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André da Mata - 

OAB:MT/10521, Leonardo André da Mata - OAB:9126/MT, LUCIANA 

FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de fls.191, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41461 Nr: 3885-21.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA FONSECA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO, ELIZETE FRICK 

RAMBO, ADELAR FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de fls.120, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004687-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

ANTONIO CESAR CAMINHAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1004687-16.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 65.047,96 

ESPÉCIE: [Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON Endereço: SAO 

SEBASTIAO, 375, PONCHO VERDE II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: ANTONIO CESAR CAMINHAS Endereço: AV. 

TANCREDO NEVES, 1075, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL:O Exequente é credor do EXECUTADO na quantia de R$ 

65.047,96(SESSENTA E CINCO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E 

NOVENTA E SEIS CENTAVOS) valor já acrescido de juros de mora de 1% 

a.m. e correção monetária pelo índice INPC. conforme cálculo no 

sitewww.tjdft. jus.br/servicos/atual izacao-monetaria-1/calculo, com 

demonstrativo anexo. (anexo 2)A origem dessa dívida data de 14/06/16, 

quando o EXEQUENTE realizou a venda do automóvel COROLLA ALTIS 2.0 

de cor preta placas NUG-3600 de Primavera do Leste para o senhor 

ANTÔNIO CESAR CAMINHAS , recebendo pelo negócio um cheque do 

Banco do Brasil, agência 3290-5, conta corrente 38.651-0, cheque esse 

de número 270460, pós datado para 14/07/2016, no valor de R$ 55.000,00 

(CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), (anexo 3). Devidoa confiança entre o 

comprador e vendedor, fora feita a tradição e o veículo fora transferido.No 

entanto ANTÔNIO CESAR CAMINHAS, por não ter fundos suficientes em 

conta corrente, com o objetivo de não ter seu nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito, frustrou o pagamento do referido cheque,alegando 

motivo 21 (desacordo comercial).Ocorre que, ANTONIO CESAR 

CAMINHAS, em renegociação, entregou ao EXEQUENTE no dia 15/02/17 o 

cheque da Cooperativa de Crédito Primacredi, banco de número 001, 

agência 3290-5, conta corrente 32.070-6,cheque número 300553, no valor 

de R$ 61.000,00, (anexo 4) objeto dessa EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, sendo pós datado para o dia30/03/2017 cuja emitente é a 

EXECUTADA CAMARGO AGRONEGÓCIOS LTDA.Isto posto, requer: a. 

Seja concedido ao autor o benefício da justiça gratuita, visto que o autor 

não tem condições de pagar as custas e despesas do processo sem 

prejuízo próprio ou de sua família b. Sejam citados todos os executados 

nos termos do artigo 18, inciso I, da lei 9.099/95 c/c o artigo 829 do NCPC 

para no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito de R$ 

65.047,96 (SESSENTA E CINCO MIL, QUARENTA E SETE REAIS E 
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NOVENTA E SEIS CENTAVOS), valor já acrescido de juros de mora de 1% 

a. M, correção monetária pelo índice INPC (IBGE), c. Não sendo efetuado o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, seja efetuada penhora 

online na conta corrente ou conta poupança do EXECUTADO através do 

convênio BACEN – JUD (art. 835 do NCPC), determinando o bloqueio de 

valores suficientes para o pagamento da obrigação, em qualquer agência 

do País, seguindo a ordem de preferência do artigo 835, inciso I do CPC. 

Preferencialmente nos dias 01 á 10 de cada mês. d. Não encontrando 

valores em conta corrente ou poupança para penhorar, que o oficial de 

justiça proceda à imediata penhora e avaliação de quantos bens bastem 

para garantir a execução nos termos do artigo 829, § 1º, o CPC.. Caso, o 

oficial de Justiça, quando da penhora verificar a ausência do Executado, 

ou que, o mesmo, encontra-se se ocultando, Requer desde já, a dispensa 

da intimação da penhora nos termos do artigo 829, § 1º, do CPC e que seja 

autorizado a proceder à descrição dos bens que guarnecem a sua 

residência, consoante determina o artigo 845, § 1º do CPC. f. Caso o 

oficial de justiça não encontre bens para ser penhorados, seja os 

EXECUTADOS intimados para que procedam a indicação de bens 

passíveis de penhora conforme dispõe o artigo 829 § 1º, do CPC. g. Em 

havendo a indicação de bens a penhora por parte dos EXECUTADOS, 

Requer-se a nomeação do EXEQUENTE como depositário dos bens, 

conforme dispõem o artigo 840 do CPC. h. Ocorrendo a penhora de bens 

dos EXECUTADOS, Requer-se a suaintimação, para que, querendo 

ofereça, embargos.i. Condenação do Executado ao pagamento das custas 

processuais ehonorários advocatícios de sucumbência nos termos 

doartigo 395 do CC/2002 e do artigo 22 do EAOAB a serem fixados por 

esteuízo.Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos, notadamente documental, testemunhal, pericial e 

depoimento pessoal das partes. Dá-se a causa o valor de R$ 65.047,96 

(SESSENTA E CINCO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS 

CENTAVOS). DECISÃO: Vistos.Ante a impossibilidade de citar a parte 

executada pessoalmente cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) dias 

para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil. Após, em caso de inércia da 

parte executada no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo 

Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como 

curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em 

seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNALVA SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO 1000688-55.2017.8.11.0037 Certifico que a sentença prolatada 

nestes autos transitou em julgado dia 22/10/2019 sem interposição de 

recurso. Primavera do Leste - MT, 7 de novembro de 2019. Assinado 

eletronicamente Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001024-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEM RUBIA ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001024-59.2017.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006337-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO 1006337-64.2018.8.11.0037 Certifico que a sentença prolatada 

nestes autos transitou em julgado no dia 27/11/2019 sem interposição de 

recurso. Primavera do Leste - MT, 12 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001703-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS REIS DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001703-59.2017.8.11.0037 AUTOR: 

FERNANDO DOS REIS DAMASCENO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,22 de setembro de 2017 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000643-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000643-17.2018.8.11.0037. AUTOR(A): HERMERSON ALVES DE 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006962-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA IRENE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

o requerente para manifestar sobre a Impugnação à Execução no prazo 

de 05(cinco) dias. Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005994-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON VINICIUS DOS SANTOS OAB - MT6923/B (ADVOGADO(A))

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005994-05.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ALCYONE DE SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000925-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000925-89.2017.8.11,0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

estes autos nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes 

para se manifestarem no prazo de 05(cinco) dias, promovendo, se for o 

caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de direito, 

sob pena de baixa e arquivamento automático caso nada for requerido. 

Primavera do Leste, 12 de março de 2020 Assinado eletronicamente 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007503-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LOPES TEIXEIRA OAB - TO926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS LUZ (REQUERIDO)

CLOVIS LUZ (REQUERIDO)

 

1007503-34.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

comprovante de envio de documento. Primavera do Leste, 3 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLETE TAVARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1000064-35.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo pericial. 

Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001318-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMIZIA RODRIGUES DA FE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1001318-43.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001325-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VIANA DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL RESENDE SOUZA OAB - MT26876/O (ADVOGADO(A))

MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA OAB - MT25674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001325-35.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001560-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA CAETANO BATISTA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

1001560-02.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001583-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR BASEGGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001583-45.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005774-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALCAZAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005774-36.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000507-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1000507-83.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor dos 

ofícios requisitórios, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Consignando que, dos valores devidos à parte autora, foi 

expedida apenas a Requisição Originária, referente aos cálculos de id. 

20785469, ficando postergada, para momento posterior à assinatura 

desta, a expedição da Requisição Suplementar (cálculos de id. 20785470). 

Primavera do Leste, 12 de março de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005251-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CERLI DE FATIMA WENDT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005251-24.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CERLI DE FATIMA WENDT REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cumpra-se 

integralmente a decisão de id n. 23866371. No mais, considerando que o 

laudo pericial foi juntado no id n. 27365012, certifique-se quanto ao 

decurso do prazo para manifestação da parte autora. Tudo cumprido, 

colha-se o parecer ministerial e retornem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001448-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO MYDLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001448-67.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO CLAUDIO MYDLO REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Reitere-se o 

ofício ao INSS para que providencie a imediata implantação do benefício, 

conforme determinado na sentença. Após, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183101 Nr: 467-89.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA EVA TEODORO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da 

designação da perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 08h15min 

no Fórum desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, 

Bairro Parque Castelândia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147724 Nr: 3353-32.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY CAMARGO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da 

designação da perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 08 horas 

no Fórum desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, 

Bairro Parque Castelândia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235082 Nr: 1184-80.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CARDOSO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO VALANDO - 

OAB:22.749/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da 

designação da perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 08h30min 

no Fórum desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, 

Bairro Parque Castelândia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122878 Nr: 5419-53.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da 

designação da perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 08h45min 

no Fórum desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, 

Bairro Parque Castelândia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139849 Nr: 10170-49.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da 

designação da perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 9 horas 

no Fórum desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, 

Bairro Parque Castelândia.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144908 Nr: 2007-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Koelzer Appelt, APPELT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 4.029,65 (Quatro mil e vinte e nove reais e 

sessenta e cinco centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40961 Nr: 3445-25.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO DIAMANTINO TRAMPUSCH, ZELINDA 

CAMARGO SÓZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:PROC. FED.

 Certifico que procedi a expedição dos Precatórios Originais, determinados 

às fls. 174. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

as partes acerca do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos da 

Resolução CJF 458/2017, art. 11, para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111563 Nr: 1983-23.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO ALVES 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 1983-23.2012.811.0037, Protocolo 

111563, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144641 Nr: 1874-04.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL VIAN, Anilce Maria Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da 

designação da perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 09h30min 

no Fórum desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, 

Bairro Parque Castelândia.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126911 Nr: 9438-05.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, MOISES 

PEREIRA DE CARVALHO, IRACEMA MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOISES PEREIRA DE CARVALHO, Cpf: 

04174631972, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

IRACEMA MARIA DE CARVALHO, Cpf: 00657219932, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 725,35 (Setecentos e vinte e cinco reais e trinta 

e cinco centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.
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Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127975 Nr: 917-37.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLAB SOCIEDADE DE PESQUISA 

AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGROLAB SOCIEDADE DE PESQUISA 

AGRICOLA LTDA, CNPJ: 08985110000161. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.599,90 (Um mil e quinhentos e noventa e nove 

reais e noventa centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132389 Nr: 4706-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador, 

FERNANDA L. F. RIGO - OAB:18.480, JANAINE OTTONELLI WOLFF - 

OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT, THIAGO BARROS SILVA - PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISABEL MARIA DE JESUS, Cpf: 

48231100130, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132563 Nr: 4839-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT, THIAGO BARROS SILVA - PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador, WENDER LUIZ DOS 

SANTOS - OAB:MT 16327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRAULINO ALVES, Cpf: 48217573115, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21999 Nr: 2947-65.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCIR GNOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA 

- OAB:OABMT/7.619, THIAGO BARROS SILVA - PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEOCIR GNOATO, Cpf: 58293639920. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43120 Nr: 5491-84.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRAULINO ALVES, Cpf: 48217573115, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52442 Nr: 6846-95.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO KRYSZCZUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO RICARDO KRYSZCZUN, CNPJ: 

03352350000105. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53875 Nr: 7019-22.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GOTARDO E CIA LTDA, CNPJ: 

32994188000127. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 30, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53880 Nr: 7003-68.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI BUSCARIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI BUSCARIOLLI, Cpf: 

59350610159, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17675 Nr: 2473-31.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para a intimação do 

patrono do exequente dar andamento ao feito requerendo o que de direito, 

eis que decorreu o prazo de suspensão de fls. 176 nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178886 Nr: 10061-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P J BORTOLANZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, 

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 640,81 (Seiscentos e quarenta reais e oitenta e 

um centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37847 Nr: 378-52.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ VIECILI, ROSA MARIA MATTIONI 

VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, MARTA HELENA VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA - 

OAB:PROC.FAZ.ESTADU, MARCELO PEDRAZZI - OAB:37477/RS, 

MAURÍCIO RANGEL DOS SANTOS - OAB:48433/RS, ROGERIS 

PEDRAZZI - OAB:37431/RS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente 

em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.704,38 (Um mil e setecentos e quatro reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Inscrição na Divida.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45040 Nr: 499-46.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR DE FATIMA AZZOLINI ARTUZO, LENIR 

DE FATIMA AZZOLINI ARTUZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 591,50 (Quinhentos e noventa e um reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70717 Nr: 3028-33.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DA SILVA GENEROS ALIMENTICIOS -ME, 

JAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ROMEIRO MIRANDA - 

OAB:25228/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133257 Nr: 5406-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY DANTAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador, 

FERNANDA L. F. RIGO - OAB:18.480, JANAINE OTTONELLI WOLFF - 

OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARY DANTAS DE MEDEIROS, Rg: 

1.755.176, Filiação: Vanderlina Juliana de Medeiros e Dionisio Dantas de 

Medeiros, data de nascimento: 13/10/1966, brasileiro(a), natural de Tres 

Ranchos-GO, casado(a), evangelico. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45103 Nr: 493-39.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PECAS SANTO AUGUSTO 

LTDA, MARCELO UHDE, MAURICIO UHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIO DE PECAS SANTO AUGUSTO 

LTDA, CNPJ: 02598545000177, atualmente em local incerto e não sabido 

MARCELO UHDE, Cpf: 95500901087, Filiação: Eddite Uhde e Aldoir Uhde, 

data de nascimento: 14/03/1980, brasileiro(a), natural de Ajuricaba-RS, 

solteiro(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

MAURICIO UHDE, Cpf: 89422880068, Rg: 305.548.169-5, brasileiro(a), 

solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 634,73 (Seiscentos e trinta e quatro reais e 

setenta e tres centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23514 Nr: 498-03.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A BATISTA FRANCO ME, ALIPIO BATISTA 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A BATISTA FRANCO ME, CNPJ: 

74132580000107 e atualmente em local incerto e não sabido ALIPIO 

BATISTA FRANCO, Cpf: 22532030925, Rg: 1.306.628, Filiação: Antonia 

Gonçalves Franco e Marcilio Batista Franco, data de nascimento: 

01/05/1954, brasileiro(a), natural de Pedregulho-SP, divorciado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32786 Nr: 1010-15.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLCI & SANTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOLCI & SANTOS LTDA-ME, CNPJ: 

73821993000136. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 677,14 (Seiscentos e setenta e sete reais e 

quatorze centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41781 Nr: 4226-47.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BATISTA BORGES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314, ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - OAB:MT 

n°18314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:MT n°18314, Rodrigo Isnenghi Costa - 

OAB:23.314

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Incrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75161 Nr: 7477-34.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI BARBOSA DE OLIVEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002968-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LICIANE DAVILA (REQUERENTE)

M. E. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002968-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: M. E. R., LICIANE DAVILA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AMPARO SOCIAL COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por M. E.R., representada por 

LICIANE DAVILA RODRIGUES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, que é portadora de 

Síndrome de Donw e, por essa razão, é impossibilitada de trabalhar, 

comprometendo a renda familiar. No id n. 9028587, a tutela antecipada foi 

indeferida. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no id n. 

9247430, alegando ausência da comprovação das exigências legais para 

obtenção do benefício pleiteado. Realizado estudo socioeconômico (id n. 

12030910) bem como laudo pericial por perito nomeado por este Juízo (id 

n. 21719071). Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação (id n. 29909716). É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de concessão de BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, previsto no artigo 203, 

inciso V, da Constituição Federal e no artigo 20 da Lei nº 8.742/93. Não 

havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A Lei nº 8.742 de 1993, ao dispor sobre os 

Planos de Benefícios da Assistência Social, como norma de regramento 

infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 203 da Constituição 

Federal, assevera em seu artigo 20, caput, com a redação dada pela Lei 

nº 12.435/2011: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia 

de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.” Na 

Carta Magna encontramos: “Art. 203. A assistência social será prestada a 
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quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos: V- A garantia de um salário mínimo de beneficio 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei.” Para obtenção do amparo social, deverá 

a parte requerente preencher 02 (dois) requisitos, tais como: ser portador 

de problemas físicos incapacitantes e estar impossibilitado de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por seus familiares. Analisando os 

autos, extrai-se do estudo socioeconômico que a requerente reside com 

seus pais, avós maternos e bisavós, sendo o rendimento mensal da família 

R$ 2.000,00 (pais) + R$ 5.000,00 (avós) + R$ 1.874,00 (bisavós), 

totalizando o valor de R$ 8.874,00, ou seja, mais de R$ 1.200,00 por 

pessoa. Com efeito, aduz o artigo 20, §3º, da Lei nº 8742/93, que 

“considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo”. Dessa forma, constato que a 

requerente não faz jus ao benefício assistencial de prestação continuada, 

nos termos da Lei nº 8.742/93 c/c artigo 203, V, da Constituição Federal, 

haja vista que não foram preenchidos os requisitos legais, notadamente 

uma estrutura socioeconômica carente, sendo de rigor a rejeição da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

tendo em vista que a requerente não comprovou os requisitos 

estabelecidos na Lei nº 8.213/91, com o advento da nova redação dada 

pela Lei nº 9.720/1998 c/c artigo 203, V, da Constituição Federal, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º e 19, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ISABELA ARAUJO DA SILVA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001364-95.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FATIMA ISABELA 

ARAUJO DA SILVA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/07/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 12 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010811-95.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RESENDE DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, visando o escorreito 

cumprimento da sentença sob o ID: 29394249, impulsiono o feito para 

intimar a(s) parte(s) credora(s), na pessoa do(a,s) seu(ua,s) 

advogado(a,s), acerca da Certidão de Crédito expedida neste processo, 

cujo documento original está disponível para retirada na Secretaria da 5ª 

Vara, mediante a necessária identificação pessoal. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001368-35.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:PAULO 

SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA 

POLO PASSIVO: VANDERLEI DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/07/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI (REQUERIDO)

REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a requerente acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 12 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005809-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDY CRISTINA ALVES MOTA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000753-45.2020.8.11.0037. REQUERENTE: AVELINE GAIL CALIXTO 

REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada 

por AVELINE GAIL CALIXTO em face de CENTRAL NACIONAL 

UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, ambos devidamente qualificados na 

inicial. Dos fatos Relata a Requerente que no dia 25/11/2019 comunicou-se 

com a Empresa Requerida a fim de incluir seu filho recém-nascido no seu 

plano de saúde, enviando o requerimento e juntando os documentos 

necessários. Afirma que o prazo para essa inclusão, sem que houvesse 

necessidade de carência para utilizar os benefícios do plano, era até o dia 

04/12/2019, visto que seu filho nasceu no dia 04/11/2019. Assevera que 

no dia 02/12/2019 tentou realizar uma consulta, devidamente agendada, 

para verificar a cicatrização e os pontos da cesariana, contudo foi 

informada sobre a recusa da liberação do plano de saúde. Alega a autora 

que entrou em contato por telefone com a Empresa Requerida, através do 

protocolo n° 33967920191202089459, para verificar o motivo da negativa, 

sendo informada que seu plano estava cancelado desde o dia 30/11/2019 

por falta do pagamento de setembro de 2019, alegando que já havia se 

passado mais de 60 dias. Aduz que nunca recebeu a referida cobrança e 

que não foi comunicada sobre a inadimplência, nem sobre o cancelamento 

do plano. Argumenta que questionou a atendente sobre o que deveria 

fazer para restabelecer seu plano de saúde, sendo informada que se 

efetuasse o pagamento da referida dívida no prazo de 5 (cinco) dia, ele 

voltaria a funcionar. Nestes termos, foi impresso segunda via do boleto 

para quitação. Sustenta que no dia 06/12/2019 recebeu um comunicado 

com a negativa sobre o pedido de inclusão de seu filho Isaac Calixto 

Germano, visto que seu plano ainda se encontrava cancelado. Afirma que 

depois de várias tentativas seu convênio foi novamente ativado em janeiro 

de 2020. Alega que mais uma vez tentou incluir seu filho no plano da 

UNIMED, porém foi comunicada sobre a impossibilidade desta, posto que já 

teria passado os 30 dias do nascimento da criança. Assevera a 

Reclamante que recebeu, após um tempo de espera, uma ligação do 

atendente da Requerida afirmando que essa impossibilidade era resultado 

de um plano privado que teria como base o desligamento da Reclamante 

da empresa UNIC Educacional LTDA, e que a inclusão de seu filho deveria 

ter sido feita quando foi desligada da empresa (julho/2018), ou seja, 

quando requereu a migração do seu convênio para o plano individual. 

Aduz que na época ainda não possuía filhos. Sustenta, ainda, que seu 

plano termina dia 30/03/2020. Vieram os seguintes documentos: Termo de 

Adesão Unimed (id. n°29132648), prints de E-mails e fotos do 

requerimento de inclusão do filho no convênio e da certidão de nascimento 

do mesmo (id. n°29132649). É o relato. Decido. Inicialmente, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a 

Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. O 

feito discute inclusão do filho recém-nascido da Reclamante, Isaac Calixto 

Germano, no seu plano individual de saúde da Unimed. Tal pedido 

revela-se precoce para o deferimento da tutela de urgência, visto que a 

autora NÃO TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM 

A EXISTÊNCIA DE UM PLANO JUNTO À REQUERIDA APÓS SEU 

DESLIGAMENTO DA EMPRESA UNIC, tais como documento comprobatório 

de migração do plano empresarial para o plano individual e comprovantes 

de pagamento referentes às mensalidades do convênio. Vale ressaltar 

que consta nas cláusulas do termo de adesão ao plano da Unimed 

formulado pela empresa UNIC em 2013, sendo devidamente preenchido e 

assinado pela Requerente, a qual foi empregada da instituição até julho de 

2018, que após o desligamento da empresa, o plano seria 

automaticamente cessado. Ressalte-se, ainda, que para a concessão de 

tutela de urgência, é necessária a comprovação de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (art. 27 da Lei12153/2009 c/c art. 300 do CPC). 

Por esta razão, não é possível evidenciar a probabilidade do direito, sem 

antes oportunizar a manifestação dos requeridos. Posto isso, ausentes os 

requisitos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

04/05/2020, às 14h40min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob 

pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002729-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUSA MACHADO (EXEQUENTE)

CLEUSIMAR RODRIGUES CARDOSO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA MARIA SILVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

CLEIA MARIA SILVA DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002729-92.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO DE SOUSA MACHADO, 

CLEUSIMAR RODRIGUES CARDOSO MACHADO EXECUTADO: CLEIA 

MARIA SILVA DE ALMEIDA - ME, CLEIA MARIA SILVA DE ALMEIDA Vistos. 

Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. Primavera do 

Leste-MT, 10 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004776-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR RIBEIRO BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JUNIOR IGOR OLIVEIRA BUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004776-68.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JUNIOR RIBEIRO BUENO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, JUNIOR IGOR OLIVEIRA BUENO Vistos, Defiro o pedido de 

suspensão dos autos, conforme requerido no id n° 28874728. 

Apresentado a manifestação, concluso para deliberação. Primavera do 

Leste – MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000523-03.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NERVIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000523-03.2020.8.11.0037. AUTOR(A): CAMILA NERVIS REU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Deixo de designar audiência de conciliação, visto que, 

invariavelmente, a parte requerida não demonstra interesse em conciliar, o 

que faço nos termos do seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do 
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juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. 

CUIABÁ). Cite-se a parte requerida dos termos da ação, na pessoa do 

representante legal (artigo 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de revelia, considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na 

exordial (artigo 344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação 

venha acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a 

parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha(m) para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003212-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SIMONE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003212-54.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HELLEN CRISTINA 

APARECIDA DE JESUS REQUERIDO: SIMONE APARECIDA DA SILVA, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Defiro o pedido de suspensão dos autos, conforme requerido no id 

n° 22382848. Apresentada a manifestação da parte autora, concluso para 

deliberação. Primavera do Leste/ MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006794-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

VALDINELSON GONZAGA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006794-62.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA FLORENTINA DA 

COSTA REQUERIDO: VALDINELSON GONZAGA DA COSTA, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Intime-se a parte autora para manifestar se 

houve a desinternação, possibilitando, assim, o cumprimento da decisão 

de id n° 26453863. Comunicada a desinternação, cumpra-se as 

determinações da tutela deferida no id nº 26453863. Primavera do Leste - 

MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000493-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA FARIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000493-02.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARISTELA FARIAS NEVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que as 

partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o 

objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 11 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000813-86.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDIVALDO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Designe-se audiência de instrução 

e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os Juízes 

Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as 

partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010889-55.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOME FASHION MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE TRINDADE VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010889-55.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: HOME FASHION MOVEIS LTDA 

- ME EXECUTADO: ROSIMEIRE TRINDADE VIEIRA Vistos, Intime-se a parte 

exequente para apresentar contrarrazões à Exceção de Pré 

Executividade, no prazo de 15(quinze) dias. Após, com ou sem 

manifestação, volte-me conclusos para deliberações. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA TATIANE FERREIRA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010121-95.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI REQUERIDO: DIVINA TATIANE FERREIRA DUARTE 

Vistos, Considerando que a sentença proferida no evento n°19773998 

transitou em julgado, sem interposição de recurso, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 11 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAYZA CAMPOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA ZANON DRUM (REQUERIDO)

OSVALDO ARANTES DRUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010407-73.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RAYZA CAMPOS NOGUEIRA 

REQUERIDO: OSVALDO ARANTES DRUM, LUCIA ZANON DRUM Vistos, 

Incabível a citação por edital, nos termos do artigo 18, §2º, da Lei 

n°9.099/95. Intime-se a parte requerente para indicar endereço atualizado 

da parte requerida Osvaldo Arantes Drum, no prazo de 05(cinco) dias, 

sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NEVES - PRESTADORA DE SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002579-43.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIAO NEVES - 

PRESTADORA DE SERVICOS - ME REQUERIDO: SANEAR CONSTRUCOES 

LTDA Vistos, Designe-se audiência de conciliação com as providências de 

praxe. Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço indicado no id de 

nº 29291301. Primavera do Leste – MT, 12 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011077-48.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR ERTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE SIMONE SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011077-48.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: NILSON CESAR ERTEL 

EXECUTADO: REJANE SIMONE SCHNEIDER Vistos, INDEFIRO a penhora de 

cota parte já paga do veículo indicado pelo credor, uma vez que a medida 

é totalmente inócua no que diz respeito a satisfação do crédito 

exequendo. Além disso, a funcionalidade exige a inserção da avaliação do 

veículo, o que só pode ser obtido “icto oculi”, isto é, com a verificação real 

do estado do automotor. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE mandado de 

constatação, penhora e avaliação, a ser cumprido na residência do 

executado, objetivando-se saber se há veículos desembaraçados ou 

qualquer bem penhorável em sua posse para garantia do débito 

exequendo. Sendo o caso, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora 

e avaliação do bem porventura encontrado, nomeando o exequente como 

fiel depositário do bem. Cumpra-se expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003223-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003223-83.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: EDNIZIA APARECIDA GENTIL 

DA SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Solicite-se Parecer Técnico do NAT, 

ESPECIFICAMENTE SOBRE A NECESSIDADE DOS EXAMES DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E DA COLUNA 

LOMBAR, BEM COMO DA NECESSIDADE DO USO DOS MEDICAMENTOS 

PARACETAMOL 325 MG, TRAMADOL 100 MG, PREDNISONA 3MG, 

PREGABALINA 150 MG, CICLOBENZAPRINA 5 MG e RANITIDINA 150 MG, 

encaminhando todas as peças deste feito. Além disso, tendo em vista o 

pedido de Id. n° 26557205 para intimação da Empresa SOTRAUMA S/C 

LTDA a fim de que esta emita nota fiscal do Alvará Judicial n° 528645-P / 

2019, posto que não houve prestação de contas no processo até o 

presente momento, requisite-se diretamente do(s) fornecedor(s) a(s) 

nota(s) fisca(is) comprobatória(s) do(s) serviço(s), com prazo de 5 

(cinco) dias para resposta, sob pena de bloqueio do numerário das contas 

do fornecedor, esclarecendo-se que já foi pago(a) e ainda não se prestou 

contas no processo. Juntamente com o ofício para a Empresa SOTRAUMA 

S/C LTDA, encaminhe-se cópia do orçamento e do alvará judicial, 

respectivos. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/ mandados de citação e intimação/ofício. Após 

recebimento do Parecer do NAT, torne-me conclusos aos autos para 

deliberações. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004015-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELE ROSA DE MAGALHAES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004015-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: LUCIELE ROSA DE MAGALHAES Vistos, A expedição 

de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta 

aos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E 

RENAJUD), com a finalidade de encontrar o endereço da parte 

demandada, fere a principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 

(informalidade, celeridade, economia processual e outros). Ademais, é 

ônus processual da parte a realização de diligências precedentes com o 

objetivo de localizar o endereço da parte reclamada quando do 

ajuizamento da ação. Além disso, tendo sido esgotadas as diligências 

oficiais possíveis para localização da parte requerida, revela-se inócuo o 

prosseguimento da ação, que não pode ser prolongada indefinidamente, 

pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. 

Diante disso, intime-se a parte requerente para indicar endereço 

atualizado da parte requerida, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

extinção, uma vez que os presentes autos encontram-se em trâmite desde 

2018 sem ser validamente constituído. Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008081-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRAFF, SERAMIN E CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DA SILVA ROSALIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1008081-94.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BRAFF, SERAMIN E CIA LTDA 

- EPP REQUERIDO: SELMA DA SILVA ROSALIS Vistos, INDEFIRO citação 

por hora certa, uma vez que não encontram presentes os requisitos da 

suspeita de ocultação à luz do artigo 252, do Código de Processo Civil, 

porquanto, a certidão do Oficial de Justiça juntado no evento n°24104900, 

esclarece que a requerida não foi localizada em sua residência e não 

conseguiu encontrar vizinhos que pudesse dar maiores informações 

acerca de seu paradeiro. Diante disso, intime-se a requerente para indicar 

endereço atualizado da parte requerida, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de extinção, uma vez que os presentes autos encontram-se em 

trâmite desde 2018 sem ser validamente constituído. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003435-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENI PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

GIZELI DA COSTA LEAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003435-07.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GIZELI DA COSTA LEAO 

MENDES, LAURENI PEREIRA ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Recebo a presente liquidação de sentença. Intimem-se 

as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil. Aportando a documentação, retornem os autos conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002770-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002770-88.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JUNIOR ANTONIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., VIA VAREJO S/A, 

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA, WHIRLPOOL S.A Vistos, Defiro o pedido de 

retificação do polo passivo no evento de nº 20885070, sendo que já 

procedi de ofício a retificação e a habilitação requeridas. Tendo em vista a 

juntada do comprovante de id nº 29945480 de maneira equivocada, posto 

que não se trata deste processo, intime-se a parte requerida, WHIRLPOOL 

S.A, para que apresente o comprovante de cumprimento correto. 

Primavera do Leste – MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002562-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (EXEQUENTE)

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS (EXEQUENTE)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para intimar 

o polo ativo, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), a indicar o 

endereço completo e atualizado do(a) executado(a), no prazo de 5 (cinco) 

dias, para o fim de intimá-lo(a) da penhora de ativos realizada. Primavera 

do Leste/MT, 12 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005641-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDIR BUENO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004068-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA NILZA FEITOSA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004068-18.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA NILZA FEITOSA 

MENDES EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Recebo a presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004970-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDRA SIGNOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004970-68.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: VANDRA SIGNOR 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Recebo a 

presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004973-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS RODRIGUES PASSARINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004973-23.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ISAIAS RODRIGUES 

PASSARINHO EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Recebo a presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011446-76.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RAVANELLO CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011446-76.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: ANDREA RAVANELLO 

CARDOSO Vistos, Expeça-se imediato alvará judicial em favor da 

exequente energisa (dados bancários indicados no id 28482352) do saldo 

existente vinculado a este processo, referente aos pagamentos de forma 

parcelada, para zerar a conta. Intimo a exequente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar se o crédito foi integralmente satisfeito e, caso contrário, 

apresente planilha do saldo devedor remanescente. Em caso de 

manifestação pela existência de saldo devedor remanescente, intime-se a 

executada para pagar em cinco dias, sob pena de penhora on line. Em 

caso de manifestação no sentido de que a dívida está satisfeita, venham 

conclusos para sentença de extinção do cumprimento da sentença. 

PRIMAVERA DO LESTE, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-49.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001380-49.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:THIAGO 

HENRIQUE SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 01/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001381-34.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:RENATO CINTRA 

FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO CINTRA FARIAS 

POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/07/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO EVERTON ROCHA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001385-71.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:EVALDO 

EVERTON ROCHA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 01/07/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DELMONIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001386-56.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ADRIANA 

RODRIGUES DELMONIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 06/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010596-22.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO TRANSSUL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP 

(RECORRIDO)

VAGNER FERREIRA GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MT13930-O (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, para nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do 

Código de Processo Civil, comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação. Data: 06/07/2020 Hora: 08:40, a ser realizada no endereço 

informado acima. PRIMAVERA DO LESTE, 12 de Março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008191-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR OTAVIO PIMMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

AHESA FACTORING - FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

APRIJO ALVES DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, para nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do 

Código de Processo Civil, comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação. Data: 06/07/2020 Hora: 08:40, a ser realizada no endereço 

informado acima. PRIMAVERA DO LESTE, 12 de Março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVILMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001675-23.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELVILMA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., VIA VAREJO 

S/A Vistos, Indefiro o pedido de id. n° 28966304, posto que não foi objeto 

de pedido contraposto nem determinado na sentença, e possivelmente, 

como se trata de aparelho que deu defeito a parte requerente já pode ter 

jogado no lixo, ou se for ecologicamente correta, descartado na coleta 

seletiva. Tendo em vista que já houve expedição de alvará, arquive-se. 

Primavera do Leste – MT, 12 de março 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001603-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001603-36.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE LUIZ GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Tendo em vista que a data da consulta informada era 

02/03/2020, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Primavera do 

Leste – MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004805-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. I. CAETANO DE MOURA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004805-89.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ANTONIO WILSON LOPES 

EXECUTADO: K. I. CAETANO DE MOURA - ME Vistos, Defiro parcialmente 

a petição retro. Oficie-se à Cooperativa de Crédito apontada no Id. 

18846517, a saber, Banco Sicredi Vale do Cerrado, CNPJ 

32.983.165/0001-17, a fim de que proceda ao bloqueio dos valores 

concernentes à cota capital da parte executada, caso haja, até o limite do 
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valor do débito R$11.145,21(onze mil, cento e quarenta e cinco reais e 

vinte e um centavos), cientificando que em caso de penhora positiva, 

poderá se manifestar nos autos, em 10 (dez) dias. Positiva a penhora, 

intime-se a parte executada, conforme prevê o artigo 841 do NCPC. 

Negativa a penhora, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, em 15 dias. Indefiro o pedido de utilização do 

Serasajud para encaminhamento do nome da devedora para o cadastro de 

inadimplentes, porquanto, é incumbência da parte o encaminhamento, a 

inclusão e a exclusão do nome de seus devedores aos órgãos de 

proteção ao crédito. Os sistemas externos conveniados ao Poder 

Judiciário não são utilizados no interesse privado, mas apenas no 

interesse público de salvaguardar a justiça. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003523-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INES DE FATIMA BRANDAO SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003523-45.2019.8.11.0037. AUTOR(A): INES DE FATIMA BRANDAO 

SCHMIDT REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Deixo de 

designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda 

Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do 

seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o 

requerido dos termos da ação, na pessoa do representante legal (artigo 

75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, 

considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (artigo 

344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha(m) para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003522-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003522-60.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LOURDES FATIMA DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Deixo de designar 

audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda Pública 

não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte 

Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o 

requerido dos termos da ação, na pessoa do representante legal (artigo 

75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, 

considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (artigo 

344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha(m) para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005750-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERSINO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005750-08.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOVERSINO GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Deixo 

de designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a 

Fazenda Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos 

termos do seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o 

requerido dos termos da ação, na pessoa do representante legal (artigo 

75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, 

apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

revelia, considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial 

(artigo 344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha(m) para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012278-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BIANCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE GUIDO GAERTNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012278-41.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO BATISTA BIANCHI 

EXECUTADO: GEORGE GUIDO GAERTNER Vistos, Ante ao comunicado de 

falecimento da parte executada, proceda-se a habilitação do herdeiro 

Guido Gartner, portador do CPF: 086.313.950-72, no polo passivo da 

presente execução. Após, cite-se e intime-se para que se pronuncie no 

prazo de 05(cinco) dias, nos termos do artigo 690, do Código de Processo 

Civil. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001987-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GIROLOMETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001987-67.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 

EXECUTADO: DENIS GIROLOMETO Vistos, Defiro parcialmente a petição 

retro. Penhorem-se o veículo indicado pelo credor no Id. n.º 25538805, 

qual seja, VEÍCULO CITROEN MODELO C4L THP, ANO 2016 MODELO 2017, 

PLACA PQU0327, caso esteja desembaraçado ou outro bem penhorável, 

que esteja na posse do devedor, ou, em caso negativo, qualquer outro 

bem e/ou veículo que esteja em sua posse. No ato da penhora deverá o(a) 

Sr.(Sra.) Oficial de Justiça avaliar o bem e intimar a parte devedora da 

penhora e da avaliação, cientificando-a que o prazo para impugnar a 

penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação é de 05 (cinco) dias. 

INDEFIRO o bloqueio de circulação, via RENAJUD, do veículo indicado pelo 

credor, tendo em vista que a restrição poderá afetar indevidamente 

interesse de terceiros, além disso, considero ineficaz tal procedimento, 

porquanto, a funcionalidade exige a inserção da avaliação do veículo, o 

que só pode ser obtido “icto oculi”, isto é, com a verificação real do estado 

dos automotores. Serve a presente de carta/mandado de penhora e 

avaliação. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003524-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY CAIUBI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003524-30.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARILEY CAIUBI SILVA REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Deixo de designar audiência 

de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda Pública não 

demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte 

Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o 

requerido dos termos da ação, na pessoa do representante legal (artigo 

75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, 

apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

revelia, considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial 

(artigo 344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha(m) para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003519-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA PEREIRA BARBOSA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003519-08.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CARMELITA PEREIRA BARBOSA 

DUARTE REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Deixo de 

designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda 

Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do 

seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o 

requerido dos termos da ação, na pessoa do representante legal (artigo 

75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, 

considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (artigo 

344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha(m) para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI OAB - MT18775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE CONRADO GUERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001298-86.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: DREON & BRATZ LTDA - ME 

EXECUTADO: VALDIRENE CONRADO GUERO Vistos, Intime-se a parte 

exequente para que indique endereço atualizado da parte executada ou 

manifeste o que entender de direito, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010364-73.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D ARIANE R R TOSTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA FIGUEIREDO SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010364-73.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: D ARIANE R R TOSTA - ME 

EXECUTADO: CELIA FIGUEIREDO SOARES Vistos, Defiro parcialmente a 

petição retro. Penhorem-se o veículo indicado pelo credor no Id. n.º 

25601082, qual seja, MOTOCICLETA HONDA/BIZ 125 ES, ANO/MODELO 

2007/2008, PLACA NJQ4680, CHASSI 9C2JA04208R038976, caso esteja 

desembaraçado ou outro bem penhorável, encontrado na posse do 

devedor, ou, em caso negativo, qualquer outro bem e/ou veículo que 

esteja em sua posse. No ato da penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial de 
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Justiça avaliar o bem e intimar a parte devedora da penhora e da 

avaliação, cientificando-a que o prazo para impugnar a penhora é de 15 

(quinze) dias e a avaliação é de 05 (cinco) dias. INDEFIRO o bloqueio de 

circulação, via RENAJUD, do veículo indicado pela parte credora, tendo em 

vista que a restrição poderá afetar indevidamente interesse de terceiros, 

além disso, considero ineficaz tal procedimento, porquanto, a 

funcionalidade exige a inserção da avaliação do veículo, o que só pode 

ser obtido “icto oculi”, isto é, com a verificação real do estado dos 

automotores. Serve a presente de carta/mandado de penhora e avaliação. 

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005667-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005667-89.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ELIANA PADILHA EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Recebo a presente 

liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. Aportando a 

documentação, retornem os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005814-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA ZILIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005814-18.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALEXSSANDRA ZILIOTTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Deixo de 

designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda 

Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do 

seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o 

requerido dos termos da ação, na pessoa do representante legal (artigo 

75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, 

considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (artigo 

344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha(m) para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003520-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DE SOUZA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003520-90.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JANE DE SOUZA DIAS REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Deixo de designar audiência 

de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda Pública não 

demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte 

Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o 

requerido dos termos da ação, na pessoa do representante legal (artigo 

75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, 

considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (artigo 

344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha(m) para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011295-47.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DALMOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI FRANCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011295-47.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA LOURDES DALMOLIN 

EXECUTADO: SIDNEI FRANCA DA SILVA Vistos, Mantenho a decisão 

prolatada no id. n°20139714, pelos seus próprios fundamentos. Expeça-se 

certidão nos termos do artigo 828, do Código de Processo Civil e 

cumpra-se na integra a decisão do evento n°20139714. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163814 Nr: 2127-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIZ ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 
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CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131984 Nr: 4385-09.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE SERPA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135248 Nr: 6969-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERÔNICA STURZBECHER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139532 Nr: 9980-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HILLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146697 Nr: 2876-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152796 Nr: 5731-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:MT5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185395 Nr: 1709-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ROSSI ORTOLANI, MONIA MAIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-76.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS (TESTEMUNHA)

EDNA MAHNIC (TESTEMUNHA)

CARMEN BETTI BORGES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (TESTEMUNHA)

PAULO ROBERTO DONIN (TESTEMUNHA)

CARLOS VENANCIO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)
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NERI DOMINGOS DE SOUZA (TESTEMUNHA)

ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CARLOS ARAUJO (TESTEMUNHA)

ELTON BARALDI (TESTEMUNHA)

JUAREZ FARIA BARBOSA (TESTEMUNHA)

LUIS PEREIRA COSTA (TESTEMUNHA)

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT22909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON RODRIGUES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000932-76.2020.8.11.0037. TESTEMUNHA: PAULO ROBERTO DONIN, 

CARLOS VENANCIO DOS SANTOS, NERI DOMINGOS DE SOUZA, 

ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS, CARLOS ARAUJO, ELTON 

BARALDI, JUAREZ FARIA BARBOSA, LUIS PEREIRA COSTA, PAULO 

MARCIO CASTRO E SILVA, VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, WELLIS 

MARCOS ROSA CAMPOS, EDNA MAHNIC, CARMEN BETTI BORGES DE 

OLIVEIRA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA TESTEMUNHA: WELTON 

RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO FAZER C/C 

PEDIDO LIMINAR pleiteada por PAULO ROBERTO DONIN, CARLOS 

VENANCIO DOS SANTOS, NERI DOMINGOS DE SOUZA, ANTONIO 

MARCOS CARVALHO DOS SANTOS, CARLOS ARAUJO, ELTON 

BARALDI, JUAREZ FARIA BARBOSA, LUIS PEREIRA COSTA, PAULO 

MARCIO CASTRO E SILVA,VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, WELLIS 

MARCOS ROSA CAMPOS, EDNA MAHNIC, CARMEN BETTI BORGES DE 

OLIVEIRA e IVANIR MARIA GNOATTO VIANA em face de WELTON 

RODRIGUES DE ALMEIDA, todos qualificados na petição inicial. Dos Fatos. 

Alegam as partes reclamantes, em síntese, que são vereadores em 

Primavera do Leste/ MT. Sustentam que, recentemente, depararam-se com 

a entrega de panfletos pelo Reclamado, por toda a cidade de Primavera do 

Leste e região, nos quais constam informações referentes a verbas 

indenizatórias, cuja finalidade seria denegrir a imagem dos Reclamantes. 

Afirmam que a divulgação de tais informações é desnecessária, tendo em 

vista a disponibilidade destas no Portal de Transparência. Relatam que 

esses panfletos levam a população a acreditar que houve o cometimento 

de ato ilegal pelos vereadores. Asseveram que, por ser ano eleitoral, a 

parte Ré está usando esses mecanismos, pois tem a intenção de 

candidatar-se ao cargo de vereador. Alegam que o Reclamado tem usado 

as redes sociais WhatsApp e Facebook para divulgações de ofensas e 

difamações contra os Requerentes, nos quais declara pejorativas de 

fraude, atos de improbidade, palavras de baixo calão e “chacotas”. 

Menciona que o Reclamado possui longo histórico de agressões verbais, 

boletins de ocorrência e processos de indenização por difamação. 

Afirmam que as referidas publicações são maliciosas e com informações 

manipuladas, visando prejudicar a carreira e difamar as partes 

Reclamantes. Requerem, por fim, que seja barrada a conduta do 

Requerido, a fim de evitar maiores danos. Vieram os seguintes 

documentos: Documentos de Boletim de Ocorrência e Representação (ID. 

n°27976025); Vídeos WhatsApp (ID. n° 29443195, 29443199, 29443210, 

29443216, 29443221, 29443227,29443236, 29444842, 29444862, 

29447101, 29447106, 29447118, 29447125); Imagem do Panfleto e Prints 

das Publicações do Facebook (ID. n° 29447995); e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o 

relato. Decido. Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Da análise detida dos autos, revela-se 

prematuro o deferimento da tutela de urgência, nessa fase de cognição 

sumária, uma vez que não se identificam os requisitos próprios ao 

excepcional deferimento da tutela. Consigno que o conteúdo dos 

panfletos, segundo os próprios autores afirmam, são informações 

referentes a verbas indenizatórias recebidas pelos vereadores 

disponíveis no Portal de Transparência, podendo ser acessadas por todas 

as pessoas. A alegada desvirtuação da informação por parte do 

reclamado consistente em ofensas e difamações, se mostra de inviável 

aferição neste momento, tendo em vista que a tutela pretendida teria 

projeção sobre atos e condutas futuras do reclamado, inibindo 

previamente a liberdade de expressão, que apesar de ter limites também 

regulados pela Constituição Federal, exige uma digressão mais 

aprofundada nos fatos para um pronunciamento judicial, o que se mostra 

mais compatível com o julgamento do mérito, após angularizada a relação 

processual e oportunizado o contraditório e a ampla defesa, tanto mais 

quando os fatos parecem ter conotação eminentemente política. Assim, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. 

Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência nesta fase do 

processo, por entender que ausentes os requisitos necessários à 

concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 09/06/2020, às 8h20min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, sob pena de revelia e de presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para 

impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001022-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JOAQUIM DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001022-21.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA, 

VANESSA CORREIA FAVARIN EXECUTADO: CESAR JOAQUIM DE 

CARVALHO Vistos, DEFIRO a penhora do veículo Placa JYM4476, Ano 

Fabricação 1997, Ano Modelo 1997, Chassi 9BWZZZ379VT059330, 

Marca/Modelo VW/PARATI CL 1.6 MI. EXPEÇA-SE mandado de 

constatação, penhora e avaliação, a ser cumprido na residência do 

executado, objetivando-se saber se o veículo está em posse dele e, em 

caso negativo, se existe algum outro veículo em posse e poder da parte 

devedora, para garantia do débito exequendo. Sendo o caso, deverá o 

Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação do veículo mencionado 

ou de outro veículo porventura encontrado, nomeando o exequente como 

fiel depositário do bem e procedendo-se a remoção do veículo. Expeça-se 

o necessário Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000676-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRIMA QUALI LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000676-07.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MAURO BASTIAN FAGUNDES 

EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRIMA QUALI LTDA - EPP 

Vistos, Trata-se do Cumprimento de Sentença pleiteada por EDSON LOPES 

DIOGENES – ME em face de ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte executada foi citada e intimada 

da fase de conhecimento no seguinte endereço: “RUA JUSCELINO 

KUBISRCHEK, N°369, PARQUE CASTELANDIA, CEP 78.850-000, 

PRIMAVERA DO LESTE/MT”. Conforme se verifica do aviso de recebimento 

evento n°20243928, consigno que a tentativa de intimação da parte 

executada para o cumprimento da sentença ocorreu no mesmo endereço 

acima mencionado. Ocorre que a parte executada mudou de residência e 

não comunicou este juízo, o que reputa ser válida as intimações enviadas. 

Logo, nos termos do §2°, artigo 19, da Lei n°9.099/95, “as partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação”. Diante disso, revejo 

a decisão proferida no evento n°23217393 e acolho a validade da 

intimação da parte executada para o cumprimento de sentença, conforme 

preceitua o artigo 19, §2º, da Lei nº9.099/95. Considerando que a parte 

executada está em recuperação judicial, conforme informações trazidas 

pela parte exequente no id. n°23840222, Expeça-se Certidão de Crédito 

em favor do credor, a qual será emitida no momento que a parte 

comparecer na Secretaria para retirá-la, PARA QUE SEJA POSSÍVEL 

HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A 

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Saliento que a certidão de crédito 

deve ser atualizada somente até a data do pedido de processamento da 

Recuperação Judicial, visto que a partir daquela data a atualização do 

valor submete-se a regra própria naquele Juízo Universal. Deve, portanto, 

o credor apresentar a planilha nos termos acima e informar qual a data do 

processamento da recuperação judicial, no prazo de 10(dez) dias, caso 

ainda inexistentes nos autos. Ultimadas as providências, arquive-se o feito 

com baixa. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000677-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRIMA QUALI LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000677-89.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MAURO BASTIAN FAGUNDES 

EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRIMA QUALI LTDA - EPP 

Vistos, Trata-se do Cumprimento de Sentença pleiteada por MAURO 

BASTIAN FAGUNDES em face de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRIMA 

QUALI LTDA - EPP. Considerando que a parte executada está em 

recuperação judicial, conforme informações trazidas pela parte exequente 

no id. n°24495389, Expeça-se Certidão de Crédito em favor do credor, a 

qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO 

JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

Saliento que a certidão de crédito deve ser atualizada somente até a data 

do pedido de processamento da Recuperação Judicial, visto que a partir 

daquela data a atualização do valor submete-se a regra própria naquele 

Juízo Universal. Deve, portanto, o credor apresentar a planilha nos termos 

acima e informar qual a data do processamento da recuperação judicial, 

no prazo de 10(dez) dias, caso ainda inexistentes nos autos. Ultimadas as 

providências, arquive-se o feito com baixa. Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004107-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CASTANHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004107-15.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDO CASTANHO DA 

SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo. Concedo o benefício da gratuidade de justiça. O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001769-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SENFFNET LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU PELINSSER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001769-05.2018.8.11.0037. EXECUTADO: SENFFNET LTDA EXEQUENTE: 

DIRCEU PELINSSER Vistos, DEFIRO a penhora do veículo Placa OBS4255, 

Ano Fabricação 2014, Ano Modelo 2014, Chassi 9BGCS80X0EB276651, 

Marca/Modelo CHEVROLET/MONTANA SPORT. EXPEÇA-SE mandado de 

constatação, penhora e avaliação, a ser cumprido na residência do 

executado, objetivando-se saber se o veículo está em posse dele e, em 

caso negativo, se existe algum outro veículo em posse e poder da parte 

devedora, para garantia do débito exequendo. Sendo o caso, deverá o 

Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação do veículo mencionado 

ou de outro veículo porventura encontrado, nomeando o exequente como 

fiel depositário do bem e procedendo-se a remoção do veículo. Ademais, 

deverá o Oficial de Justiça cientificar que o prazo para embargar a 

penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação de 05 (cinco) dias. Contudo, 

Indefiro bloqueios de transferência, licenciamento e circulação do referido 

veículo, pois não traz qualquer resultado útil imediato ao processo sem 

que haja a apreensão física do bem. Indefiro a providência de negativação 

a cargo do Juízo, visto que tangível à parte interessada. Indefiro a inclusão 

de honorários da fase de cumprimento de sentença, visto que são 

indevidos na seara dos Juizados Especiais, nos moldes dos artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95, em consonância com o entendimento do Enunciado 

97, do FONAJE. Expeça-se o necessário Serve a presente de 

carta/mandado de penhora e avaliação. Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004110-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004110-04.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCELO ALVES CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, A petição de Id 

14299511 do Estado de Mato Grosso requereu a suspensão da tramitação 

do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos 

autos do RE nº870.947/SE. Consigno que a suspensão não é mais 

necessária posto que, em 03 de outubro de 2019, o STF decidiu pela não 

modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração 

opostos no RE 870947, mantendo a aplicação integral do IPCA-E como 

índice de correção aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. 

Restou o acórdão assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO 

ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO 

DE EFEITOS INDEFERIDO. [...] 6. Há um ônus argumentativo de maior grau 

em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não 

vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR 

como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é 

incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste 

RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito 

prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de 

destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse 

social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, 

são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas 

devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma 

inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão 

anteriormente proferida não modulada. (STF. RE 870947 ED-segundos, 

Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE 

MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). Além disso, chamo o 

feito à ordem e revogo a decisão de Id 21304794 que fixou como índice o 

INPC/IBGE como fator de correção monetária dos valores devidos pela 

Fazenda Pública Estadual, posto que em clara afronta ao julgamento do 

Tema 810 do STF. Desta forma, entendo que o índice a ser aplicado para 

correção monetária deve ser com base no IPCA-E e os juros de mora 

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança conforme o 

art. 1º-F da Lei 9.494/97. A jurisprudência já está sendo aplicada neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HORAS EXTRAS. 

GRATIFICAÇÃO NATALINA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 

810. 1. Trata-se de recurso inominado da parte ré contra sentença de 

procedência em ação em que pretende a parte autora obter a inclusão de 

horas extras no pagamento da gratificação natalina .2. Quanto à correção, 

esclareço que em 03/10/2019, o Tribunal Pleno do STF decidiu, por maioria, 

rejeitar todos os embargos de declaração referente ao RE 870.947 (TEMA 

810), e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, razão 

pela qual se impõe o retorno do posicionamento antes adotado, qual seja, 

a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de 

atualização monetária das condenações impostas contra a Fazenda 

Pública, devendo, portanto, até a data da vigência da Lei nº 11.960/2009, 

ser aplicado o IGP-M, nos termos da redação original do artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97 e, a partir de 30.06.2009 deverá incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial ? IPCA-E, data da entrada em vigor da Lei nº 

11.960/09. No que tange aos juros moratórios, permanece o entendimento 

de que devem ser calculados no percentual aplicado à caderneta de 

poupança, a contar da citação .3. Sentença de procedência mantida na 

íntegra, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 

9.099/95.RECURSO INOMINADO DEPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 

71008748840, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 13-02-2020) (TJ-RS - 

"Recurso Cível": 71008748840 RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 

Data de Julgamento: 13/02/2020, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data 

de Publicação: 17/02/2020) – Destaquei. Posto isso, cumpra-se na íntegra 

a sentença de Id 17584612, remetendo o processo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para apuração do 

valor líquido devido, conforme determinado, acaso não tenha sido feito. 

Consigno que, em que se pese o Provimento nº 6/2020 – CM de 12 de 

fevereiro de 2020 determinar, em caráter experimental, o cadastramento 

das RPV”s originárias das Varas e Juizados das Comarcas do Estado 

onde tramitam os processos da Fazenda Pública por meio do Sistema SRP, 

entendo que ainda está sendo questionada a viabilidade de realização dos 

cálculos, bem como instituídos os procedimentos para dar efetividade ao 

provimento, razão pela qual deixo de determinar que a Secretaria deste 

Juizado proceda aos cálculos. Publicada e registrada no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005215-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO DELOSBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA OAB - MT26984/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005215-79.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MAXIMINO DELOSBEL 

REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto 

que tempestivo. O recolhimento do preparo foi comprovado no id 

n°30194713. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011974-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011974-42.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA SCHULTZ 

DE BARROS REQUERIDO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE 

PAGAMENTO LTDA., BANCO DO BRASIL SA Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo. O recolhimento do preparo foi comprovado no id 

n°30201978. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007116-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 173 de 1073



Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEIA ALVES DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007116-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: SIDNEIA ALVES DE 

ALBUQUERQUE Vistos. A petição de ID. n° 22330396 requereu a busca de 

endereço da parte reclamada nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e 

BACENJUD. Tendo em vista que a parte reclamante não apresentou 

documentos que comprovem a realização de busca efetiva a fim de 

localizar o endereço atual da parte reclamada, entendo que não foram 

esgotados os meios disponíveis para tal finalidade, conforme alega a 

requerente. Ressalto que não cabe ao Poder Judiciário o ônus de localizar 

o executado, mediante uso indiscriminado de sistemas eletrônicos 

disponíveis (INFOJUD, INFOSEG, BACENJUD, SIEL e RENAJUD), visto que 

podem causar desequilíbrio na relação, e, por conseguinte, afetar a 

imparcialidade. Além disso, uma vez que é genérica a postulação, com 

referência indiscriminada a vários sistemas, a pretensão da parte 

Reclamante não pode ser atendida, tendo que sequer está evidenciado 

que a parte exequente esgotou as providências para localizar o devedor. 

Logo, compete ao credor a realização de diligências no sentido de 

localizar o devedor, não podendo tal atribuição ser transferida ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Decisão que indefere pedido de consulta aos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, para localização de novo endereço da 

sociedade empresária executada. Ausência de demonstração de restarem 

esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização de bens da 

devedora. Enunciado nº 47 da súmula de jurisprudência desta Corte 

Estadual. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - 

AI: 00381862920198190000, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA 

VIEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

CONSULTA AO INFOJUD. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE 

EXECUTADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS 

ORDINÁRIAS. A utilização do sistema INFOJUD, para fins de localização da 

parte executada, é medida excepcional. Assim, verificado nos autos que o 

exequente não diligenciou extrajudicialmente na localização da parte 

executada, a utilização do sistema INFOJUD não se enquadra dentro da 

excepcionalidade da medida, razão pela qual o pleito merece ser 

indeferido. Precedentes jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70077455848, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 23/04/2018). (TJ-RS - AI: 

70077455848 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de 

Julgamento: 23/04/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2018) Forte em tais argumentos, 

INDEFIRO o pedido de busca de endereço da parte Requerida. Intime-se a 

parte Reclamante para informar o endereço atualizado da parte 

Reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003181-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003181-34.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCELO ALVES CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, A petição de Id 

217224659 do Estado de Mato Grosso requereu a suspensão da 

tramitação do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração 

opostos nos autos do RE nº870.947/SE. Consigno que a suspensão não é 

mais necessária posto que, em 03 de outubro de 2019, o STF decidiu pela 

não modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de 

declaração opostos no RE 870947, mantendo a aplicação integral do 

IPCA-E como índice de correção aplicável às condenações impostas à 

Fazenda Pública. Restou o acórdão assim ementado: QUATRO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE 

FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 

REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. [...] 6. Há um 

ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de 

efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. 

Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o 

período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE 

no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois 

virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um 

universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de 

segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela 

modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao 

interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente 

para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de 

declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não 

modulada. (STF. RE 870947 ED-segundos, Relator (a): Min. LUIZ FUX, 

Relator (a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, 

julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 

31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). Além disso, chamo o feito à ordem e 

revogo a decisão de Id 21304587 que fixou como índice o INPC/IBGE como 

fator de correção monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública 

Estadual, posto que em clara afronta ao julgamento do Tema 810 do STF. 

Desta forma, entendo que o índice a ser aplicado para correção monetária 

deve ser com base no IPCA-E e os juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança conforme o art. 1º-F da Lei 

9.494/97. A jurisprudência já está sendo aplicada neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÃO 

NATALINA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810. 1. 

Trata-se de recurso inominado da parte ré contra sentença de 

procedência em ação em que pretende a parte autora obter a inclusão de 

horas extras no pagamento da gratificação natalina .2. Quanto à correção, 

esclareço que em 03/10/2019, o Tribunal Pleno do STF decidiu, por maioria, 

rejeitar todos os embargos de declaração referente ao RE 870.947 (TEMA 

810), e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, razão 

pela qual se impõe o retorno do posicionamento antes adotado, qual seja, 

a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de 

atualização monetária das condenações impostas contra a Fazenda 

Pública, devendo, portanto, até a data da vigência da Lei nº 11.960/2009, 

ser aplicado o IGP-M, nos termos da redação original do artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97 e, a partir de 30.06.2009 deverá incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial ? IPCA-E, data da entrada em vigor da Lei nº 

11.960/09. No que tange aos juros moratórios, permanece o entendimento 

de que devem ser calculados no percentual aplicado à caderneta de 

poupança, a contar da citação .3. Sentença de procedência mantida na 

íntegra, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 

9.099/95.RECURSO INOMINADO DEPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 

71008748840, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 13-02-2020) (TJ-RS - 

"Recurso Cível": 71008748840 RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 

Data de Julgamento: 13/02/2020, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data 

de Publicação: 17/02/2020) – Destaquei. Posto isso, CITE-SE, 

NOVAMENTE, A FAZENDA PÚBLICA PARA, QUERENDO, OPOR 

EMBARGOS À EXECUÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 910 DO 

CPC). Opostos os embargos e constatada sua tempestividade, intime-se 

o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias. INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE PARA QUE APRESENTE, NO PRAZO 

DE 10 DIAS, AS CERTIDÕES ORIGINAIS NA SECRETARIA, que deve 

retê-las e certificar nos autos. Decorrido o prazo, concluso para 

deliberações. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001485-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE DIVINA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001485-94.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: NEIDE DIVINA DE 

SOUZA Vistos. EXPEÇA-SE alvará do valor bloqueado no Id. 22457871, 

conforme dados informados na petição de Id. 22517173. INDEFIRO o 

pedido de inclusão de restrição judicial de licenciamento e circulação, via 

RENAJUD, do veículo informado no Id. 22517173, em nome da parte 

executada, tendo em vista que a restrição poderá afetar indevidamente 

interesse de terceiros, além disso, considero ineficaz tal procedimento, 

porquanto, a funcionalidade exige a inserção da avaliação do veículo, o 

que só pode ser obtido “icto oculi”, isto é, com a verificação real do estado 

dos automotores. De qualquer forma, DETERMINO nova expedição de 

mandado de penhora e avaliação do veículo indicado a ser cumprido no 

endereço informado no Id. 25158904, e, não sendo estes localizados, 

sejam, desde logo, penhorados outros veículos encontrados na posse do 

executado. No ato da penhora deverá o Sr. Oficial de Justiça avaliar os 

bens e intimar o devedor da penhora e da avaliação, cientificando-o que o 

prazo para embargar a penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se no endereço informado no Id. 25158904, 

qual seja: - Avenida Coxilha, n.º 870, Poncho Verde, Primavera do 

Leste/MT. Serve a presente de carta/mandado de penhora e avaliação. Às 

providências. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 12 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006894-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006894-17.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CRISTIANE SANTOS RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte promovente não compareceu à audiência de conciliação 

realizada no dia 03/03/2020 às 9h e 20 min (termo de audiência ID. 

n°29797586), apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado, conforme consta no expediente: Intimação (3728038) - 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - Diário Eletrônico 

(26/11/2019 17:01:01) - O sistema registrou ciência em 28/11/2019 

00:00:00. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. ” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. ” A prova da justificativa em momento posterior à audiência 

deve ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453, § 1º do 

CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face 

da ausência de prova do alegado. Posto isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas e 

anotações necessárias. Primavera do Leste/ MT, 10 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006899-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DENIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006899-39.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DENIZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte promovente não compareceu à audiência de conciliação 

realizada no dia 03/03/2020 às 10h e 20 min (termo de audiência ID. 

n°29798545), apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado, conforme consta no expediente: Intimação (3728075) - 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - Diário Eletrônico 

(26/11/2019 17:11:55) - O sistema registrou ciência em 28/11/2019 

00:00:00. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. ” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. ” A prova da justificativa em momento posterior à audiência 

deve ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453, § 1º do 

CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face 

da ausência de prova do alegado. Posto isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas e 

anotações necessárias. Primavera do Leste/ MT, 10 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005171-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE LUCAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS & REIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA DOS SANTOS AZEVEDO OAB - MT25644/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005171-60.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EDITE LUCAS DE MELO 

REQUERIDO: DIAS & REIS LTDA - ME Vistos, Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte promovente não compareceu à audiência de 

conciliação realizada no dia 09/03/2020 às 10h e 40 min (termo de 

audiência ID. n°30012151), apesar de devidamente intimada na pessoa de 

seu advogado, conforme consta no expediente: Intimação (3785841) – 

CLEITON FIGUEIRA SALES - Diário Eletrônico (04/12/2019 13h42min) - O 

sistema registrou ciência em 28/11/2019 00h00min. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 
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inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. ” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453, § 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada em 

julgado, arquive-se com as cautelas e anotações necessárias. Primavera 

do Leste/ MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIVANDA LUCAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000465-34.2019.8.11.0037. INTERESSADO: J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP REQUERIDO: MARIA LUCIVANDA LUCAS DA SILVA 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA – EPP 

e MARIA LUCIVANDA LUCAS DA SILVA, noticiado nos autos em ID. 

n°29087010. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê o 

pagamento mediante depósito na conta informada pela reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 11 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000308-27.2020.8.11.0037. AUTOR: POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE 

AUTOMOVEIS LTDA - ME REU: PATRICIA ALVES DA SILVA Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre as partes, noticiado nos autos no id. 29786928. 

Em consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com 

o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar acerca da 

expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê que o pagamento será 

efetuado na conta corrente do advogado do requerente, FABIANA 

AVELAR CANHIZARES, BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 5577, CONTA 

CORRENTE 51671-6. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007127-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007127-14.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA JOSE PEREIRA 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre as partes, noticiado nos autos no id. 

30134715. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar acerca da expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê que 

o pagamento será efetuado diretamente na loja Reclamante. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 12 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002282-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOAO PAULO GALVAO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002282-36.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANA ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOAO PAULO GALVAO DE SOUZA Vistos, Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA REABILITAÇÃO QUÍMICA COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para 

tratamento de saúde por meio de internação compulsória, alegando ser o 

requerido dependente químico, resultando em situação de risco para si e 

terceiros. A tutela de urgência foi deferida em Id. n° 19733370. O Município 

requerido alega cumprimento da medida liminar disponibilizando vaga para 

o requerido JOÃO PAULO GALVÃO DE SOUZA, na clínica de recuperação 

Grupo Vida, no Município de Rondonópolis, comprometendo-se com o 

pagamento de 02 (duas) mensalidades e responsabilizando o Estado de 

Mato Grosso pelo custeio do restante do tratamento. O Estado de Mato 

Grosso se defende alegando comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária, que seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte autora. 

É o breve relato. Decido. A parte autora requereu a internação do 

reclamado para tratamento de dependência química, com base nos 

documentos juntados na exordial, na qual indicou a necessidade de 

internação em comunidade terapêutica. Não há que se falar em perda 

superveniente do objeto pelo cumprimento da decisão concessiva da 

tutela antecipada, uma vez que foi necessária a atuação jurisdicional para 

a internação do paciente, mesmo que de forma breve. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 

INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 
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limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À guisa do arcabouço 

constitucional, a internação compulsória consiste em modalidade de 

internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 

6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está 

indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, sendo 

dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o paciente 

necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante 

da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação 

do Poder Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. 

POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, 

estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 

121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Destaquei Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica 

em violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão 

somente no cumprimento de um direito fundamental expressamente 

assegurado na Constituição da República. De outra banda, está 

sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de 

saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, 

sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: 

REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Destaquei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno os 

requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa de João Paulo Galvão de Souza, consistente em 

internação compulsória em clínica especializada para tratamento de 

dependente químico, seja na rede pública ou privada, bem como 

acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ratificando a tutela de 

urgência deferida em Id. N° 19733370. Consigno que já houve o 

pagamento da clínica conforme Alvará expedido no id n° 27614487. 

Expeça-se Alvará para restituição de eventual saldo remanescente 

vinculado a este processo em favor do Estado. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Intimem-se as partes da sentença. Transitada em 

julgado, arquive-se. Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001370-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PORTELA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001370-39.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DOUGLAS PORTELA 

MARTINS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, 

todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, Passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZE COM TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por DOUGLAS PORTELA MARTINS em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

A(s) tutela(s) antecipada(s) requerida(s) foi/foram deferida(s). Pois bem. 

Verifica-se do(s) atestado(s) médico(s) e/ou protocolo(s) de solicitação 

ao SUS, que instrumentalizam o processo, que o(s) procedimento(s) 

foi/foram necessários e está/estão baseado(s) em documentos de cunho 

médico. Destarte, o processo traz o diagnóstico e a indicação do 

tratamento, sobejando-se, dessa forma, a prova do direito da parte autora. 

Por outro lado, também evidenciada a premência do tratamento como um 

todo, tanto pelo dano potencial ao paciente e/ou pelo risco ao resultado útil 

do processo (inerente ao tempo mínimo legal de trâmite processual), 

quanto pela demora do réu em fornecer o tratamento. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente(s) o(s) pedido(s) de mérito 

averbado(s) nos autos e CONDENO os réus, solidariamente, a fornecerem 

o tratamento de saúde consistente em consulta com médico especialista 

em Gastroplastia e demais procedimentos, bem como demais tratamentos 

correlatos que se fizerem necessários, desde que com justificativa 

médica, em favor da parte autora, DOUGLAS PORTELA MARTINS e, como 

corolário, confirmo a(s) tutela(s) de urgência deferida(s). Sem custas e 

honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Publicada e registrada diretamente no processo 

eletrônico. Intimem-se. Transitada em julgado e arquive-se o processo, 

depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta 

precatória/carta/mandado de intimação/ofício, conforme dados constantes 

nos autos. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005146-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA LUZ GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005146-47.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROGERIO DA LUZ GOMES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil. Passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por ROGERIO DA LUZ GOMES, representado por sua genitora, 

IRENE CORREIA DA LUZ GOMES, em desfavor do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DO MATO GROSSO. Deferida(s) 

a(s) tutela(s) antecipada(s) requerida(s). No entanto, nota-se na petição 

de Id. n° 24199716 que a parte autora veio a óbito, motivo pelo qual a 

extinção do feito é medida que se impõe. Assim, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do 

Código de Processo Civil, em razão da morte da parte, uma vez que a 

ação é considerada intransmissível por disposição legal. Sem custas e 

honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Publicada e registrada diretamente no processo 

eletrônico. Intimem-se. Transita em julgado e arquive-se o processo, 

depois das baixas necessárias. Serve o presente. Primavera do Leste, 11 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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GAMALIEL JOSE REYNAUD (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000827-36.2019.8.11.0037. INTERESSADO: GAMALIEL JOSE REYNAUD 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, Passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZE COM TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por GAMALIEL JOSE REYNAUD em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. A(s) tutela(s) 

antecipada(s) requerida(s) foi/foram deferida(s). Pois bem. Verifica-se 

do(s) atestado(s) médico(s) e/ou protocolo(s) de solicitação ao SUS, que 

instrumentalizam o processo, que o(s) procedimento(s) foi/foram 

necessários e está/estão baseado(s) em documentos de cunho médico. 

Destarte, o processo traz o diagnóstico e a indicação do tratamento, 

sobejando-se, dessa forma, a prova do direito da parte autora. Por outro 

lado, também evidenciada a premência do tratamento como um todo, tanto 

pelo dano potencial ao paciente e/ou pelo risco ao resultado útil do 

processo (inerente ao tempo mínimo legal de trâmite processual), quanto 

pela demora do réu em fornecer o tratamento. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo procedente(s) o(s) pedido(s) de mérito averbado(s) 

nos autos e CONDENO os réus, solidariamente, a fornecerem o tratamento 

de saúde consistente em PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA 

FECHAMENTO PERCUTÂNEO DO FORAME OVAL PATENTE, bem como 

demais tratamentos correlatos que se fizerem necessários, desde que 

com justificativa médica, em favor da parte autora, GAMALIEL JOSE 

REYNAUD e, como corolário, confirmo a(s) tutela(s) de urgência 

deferida(s). Expeça-se alvará em favor do Estado de Mato Grosso, para 

devolução do saldo remanescente vinculado à conta judicial deste 

processo, a ser creditado na conta bancária cujos dados constam na 

Secretaria da 5ª Vara. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Publicada e 

registrada diretamente no processo eletrônico. Intimem-se. Transitada em 

julgado e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Serve a 

presente como carta precatória/carta/mandado de intimação/ofício, 

conforme dados constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 11 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010891-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS RIBEIRO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA SAQUETTI OAB - MT12936/O (ADVOGADO(A))

JULIANA RIBEIRO MENDES OAB - MT16404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010891-25.2015.8.11.0037. REQUERENTE: WILLIANS RIBEIRO MENDES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A 

sentença condenou a executada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) de indenização por danos morais e o valor de 

R$868,52(oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) 

a título de pagamento em dobro, corrigidos monetariamente pelos índices 

oficiais do INPC/IBGE, acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos, 

contados da data da sentença. A sentença foi homologada por este Juízo 

em data de 27/01/2017 (Id. 4677832). Após recurso da parte executada, a 

sentença proferida pelo juízo a quo foi mantida pelos seus próprios 

fundamentos, condenando ainda a parte recorrente Oi S.A., em honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação (id. n°20129969). A exequente promoveu o cumprimento da 

sentença, apresentando o cálculo/planilha no valor de R$11.321,55 (...), 

conforme se infere do Id. 24034271. A devedora OI S.A apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que houve 

excesso de execução pois a exequente apresentou seus cálculos com 

fator de atualização e correção de forma indevida, já que em razão da 

recuperação judicial, deve-se observar os critérios de aplicação dos juros 

de mora e correção monetária que só incidem até 20/06/2016. Afirma que 

o valor correto da execução totaliza o montante de R$ 8.219,00 (...), 

perfazendo uma diferença de R$ 3.102,55 (...). É o breve relato. Decido. 

Compulsando detidamente os autos, verifico que merecem prosperar as 

alegações da parte executada, tendo em vista os recentes julgados 

pacificando a matéria quanto aos créditos em discussão. Pois bem. De 

acordo com o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, o crédito deve ser 

atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência 

da empresa ou do pedido de recuperação judicial, in verbis: Art. 9º A 

habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, 

desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data 

da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua 

origem e classificação; (...)” Da mesma forma, o art. 49, §2º, da legislação 

supracitada dispõe que todas as obrigações contraídas anteriormente à 

recuperação judicial estarão atreladas às condições contratadas e 

definidas em lei, inclusive no que tange aos encargos. Acerca do tema, 

vejamos o magistério do professor Paulo F. C. Salles de Toledo em sua 

obra, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: “No 

inciso II, lê-se que o valor do crédito deve estar “atualizado até a data da 

decretação da falência ou do pedido de recuperação extrajudicial”. Quer 

isto dizer que essas são as datas a serem consideradas, a fim de que 

todos os credores possam receber um tratamento equânime. Desse modo, 

um crédito vencido há mais tempo, mas ainda exigível, é considerado pelo 

seu valor presente, equiparando-se, sob este prisma, àquele cujo 

vencimento coincidiu com a falência ou com o ajuizamento da recuperação 

judicial. Em reforço dessa observação, cumpre lembrar que o decreto de 

falência “determina o vencimento antecipado as dívidas do devedor e dos 

sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento 

proporcional dos juros.” Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO 

IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA 

RECUPERAÇÃO. 1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o 

recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 

25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se há 

violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a 

incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença 

condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação 

judicial. 3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora 

e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial 

implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os 

créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação 

judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a 

execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na 

obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os 

credores. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1662793 / SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/08/2017) (grifei). Nessa toada, o acolhimento da impugnação é medida 

que se impõe, para o fim de reconhecer a incidência dos juros de mora e 

correção monetária até a data da recuperação judicial da Oi S.A. 

(20/06/2016). Assim, julgo procedente a impugnação e torno válida a 

planilha apresentada pela executada OI S.A no valor de R$ 8.219,00 (oito 

mil, duzentos e dezenove reais), constante na petição de Id. 26565406, na 

data em que foi apresentada. Dando segmento, verifico que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

transitada esta em julgado, expeça-se Certidão de Crédito em favor da 

parte exequente no valor de R$8.219,00 (oito mil, duzentos e dezenove 

reais), a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O 

CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. Após, arquive-se o 

feito com baixa. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003716-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORIDES SILVEIRA (REQUERENTE)

ELENIR DE FATIMA BATISTA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT22909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS SEGUNDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003716-31.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ORIDES SILVEIRA, 

ELENIR DE FATIMA BATISTA SILVEIRA REQUERIDO: MAURICIO 

DALBARAN DE CASTRO RIBAS SEGUNDO Vistos, Trata-se da ação de 

cobrança pleiteada por JOSE ORIDES SILVEIRA e ELENIR DE FÁTIMA 

BATISTA SILVEIRA em face de MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS 

SEGUNDO. Analisando detidamente os autos, verifico que o prazo 

assinalado pelos requerentes para indicação do endereço atualizado da 

parte requerida decorreu in albis, sem qualquer indicação pertinente. 

Assim, falta pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito. 

Posto isso, julgo extinto o feito, sem apreciação do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso III, da 

Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003609-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA NUMASAWA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI OAB - MT18775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE PRADELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003609-16.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LIVIA NUMASAWA 

EXECUTADO: LAERTE PRADELLA Vistos, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pela parte requerente (ID. n°24324721), para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES MARCIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010400-81.2016.8.11.0037. REQUERENTE: OSVIDIO PINHEIRO & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: SERGIO ALVES MARCIANO Vistos, A expedição 

de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta 

aos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E 

RENAJUD), com a finalidade de encontrar o endereço da parte 

demandada, fere a principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 

(informalidade, celeridade, economia processual e outros). Ademais, é 

ônus processual da parte a realização de diligências precedentes com o 

objetivo de localizar o endereço da parte reclamada quando do 

ajuizamento da ação. Além disso, tendo sido esgotadas as diligências 

oficiais possíveis para localização da parte requerida, revela-se inócuo o 

prosseguimento da ação, que não pode ser prolongada indefinidamente, 
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pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. 

Diante disso, INDEFIRO a consulta de endereço na forma pleiteada. Por 

sua vez, detecto que o processo tramita há quatro anos sem ser 

validamente constituído. A parte reclamante apresenta, reiteradamente, 

novos supostos endereços do réu, cujas diligências de citação e, por 

consequência, audiências de conciliação, acabam restando frustradas. 

Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito. 

Posto isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do 

artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Isento de custas. 

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010471-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BISOGNIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVAILDA AMARAL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010471-83.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MILTON BISOGNIN 

EXECUTADO: JOVAILDA AMARAL DA SILVA Vistos, Conforme se verifica 

dos autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à penhora e, 

como resposta, requer a inclusão do executado nos órgãos de cadastro 

de inadimplentes. É breve relato. Decido. Nos termos do §4º, artigo 53, da 

Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências para 

localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, 

inclusive a inclusão e a exclusão de seus devedores aos órgãos de 

proteção ao crédito, após ter em mãos a certidão de crédito e dívida, caso 

destes autos. A ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de 

que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que este proponha novo cumprimento de 

sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de 

sentença. Faculto a expedição da certidão de crédito e dívida, caso 

queira, após trazer aos autos o cálculo do crédito atualizado. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010112-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010112-36.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI EXECUTADO: THIAGO MACHADO Vistos, Conforme 

se verifica dos autos, a parte exequente requereu a dilação do prazo de 

30(trinta) dias para indicação de bens à penhora, na data de 27 de agosto 

de 2019 e o prazo decorreu in albis sem qualquer manifestação. É breve 

relato. Decido. Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor”. Foram 

realizadas várias diligências para localização de bens da parte executada, 

em especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se 

êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na 

falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da 

execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o 

Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. A ratio legis do 

referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado Especial o 

exequente não arcar com custas e despesas processuais, nada 

impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se tiver 

conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos termos do artigo 53, 

§4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de sentença. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011392-47.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREICI PAULA BREITEMBACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011392-47.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: TANIA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: GREICI PAULA BREITEMBACH Vistos, Conforme se verifica 

dos autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à penhora e, 

como resposta, requer a inclusão da parte executada nos órgãos de 

cadastro de inadimplentes e a expedição de certidão de dívida para fins de 

protesto. É breve relato. Decido. Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei 

n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao 

autor”. Foram realizadas várias diligências para localização de bens da 

parte executada, em especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências 

oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o 

prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada 

indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do 

aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de bens 

passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, inclusive a 

inclusão e a exclusão de seus devedores aos órgãos de proteção ao 

crédito. A ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de que 

no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que este proponha novo cumprimento de 

sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. Intime-se 

a parte exequente para indicar cálculo do crédito atualizado, no prazo de 

05(cinco) dias. Após, expeça-se certidão de dívida em favor da parte 

credora. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010883-48.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIANE MORILHO TOTTI (EXECUTADO)

OLINDO TOTTI NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 180 de 1073



Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010883-48.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULO ROBERTO VIEIRA 

EXECUTADO: CELIANE MORILHO TOTTI, OLINDO TOTTI NETO Vistos, 

Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi intimada para 

indicar objetivamente bens à penhora no prazo de 30(trinta) dias (id. 

n°15218534), vindo a decorrer in albis o prazo assinalado. É breve relato. 

Decido. Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado 

o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor”. Foram 

realizadas várias diligências para localização de bens da parte executada, 

em especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se 

êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na 

falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da 

execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o 

Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. A ratio legis do 

referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado Especial o 

exequente não arcar com custas e despesas processuais, nada 

impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se tiver 

conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos termos do artigo 53, 

§4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução por ausência de bens 

penhoráveis. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002364-04.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NELSO MARCON REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante, por 

suposta omissão na sentença de Id 16283784. Afirma que, acerca da não 

incidência da multa por descumprimento da tutela, este Juízo invocou 

motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, 

desrespeitando princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido 

processo legal. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. REGISTRO INCLUSIVE 

QUE O PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA 

TUTELA TAMBÉM FOI FEITO NOS OUTROS PROCESSOS DO AUTOR 

(1000718-22.2019.8.11.0037; 1005553-53.2019.8.11.0037), O QUE 

FUNDAMENTA AINDA MAIS A DECISÃO DE NÃO INCIDÊNCIA, POSTO QUE 

O PRÓPRIO AUTOR NÃO CONSEGUE SABER EM VIRTUDE DE QUAL DOS 

PROCESSOS HOUVE O CORTE, LEMBRANDO QUE AS MULTAS TÊM POR 

NATUREZA COMPELIR O REQUERIDO AO CUMPRIMENTO DA TUTELA E 

PUNI-LO ACASO COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO E NÃO TEM POR 

OBJETIVO O RESSARCIMENTO/ENRIQUECIMENTO DO AUTOR (SENDO 

ISTO OBJETO DE ANÁLISE DE EVENTUAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS 

PLEITEADOS) Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão 

proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011699-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

IRMAOS SACHET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011699-93.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIA NUNES REQUERIDO: 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA, IRMAOS SACHET LTDA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração interposto pela parte reclamada alegando que 

houve contradição/obscuridade, uma vez que existiriam duas sentenças 

proferidas no processo, uma extinguindo-o com base na complexidade da 

causa por necessidade de perícia e outra julgando improcedente o pedido. 

Nesse passo, urge evidenciar a regra processual em espécie na lei 

9.099/95 e no Novo Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Consigno que por uma das inúmeras inconsistências do Sistema 

PJE, alguns advogados receberam em seus e-mails, através da 

ferramenta PUSH, a informação de que fora proferida sentença, no 

entanto, esta notificação foi de uma movimentação interna em que o 

magistrado reprovou o projeto de sentença, no presente caso, o projeto 

que extinguiu o processo por complexidade da causa. Na sequência, em 

21 de janeiro de 2020, foi prolatada a sentença correta de improcedência 

do pedido, sendo que esta é a única que aparece efetivamente no 

processo no Id 6725474 e também a única que os advogados foram 

intimados pelo Sistema PJE e pelo DJE. Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos embargos 

por serem tempestivos, acolhendo-o no mérito, para esclarecer que a 

sentença correta é a de improcedência do pedido lançada no Id 6725474. 

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002592-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE ANDREA MARCIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002592-42.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JACQUELINE ANDREA 
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MARCIA ROSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

pela parte reclamada, por suposta contradição na sentença de Id 

28052005. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS 

INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. 

Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFE SANTANA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000715-67.2019.8.11.0037. INTERESSADO: ALEFE SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

reclamada, por suposta contradição na sentença de Id 28059368. É o 

relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de 

declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar 

do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, 

mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 11 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003448-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIQUE FERNANDES BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003448-06.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CAIQUE FERNANDES 

BORGES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos pela parte reclamada, por suposta erro na 

sentença de Id 27840153. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar 

que os embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS 

INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. 

Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007598-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IZABEL BRITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007598-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA IZABEL BRITES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte reclamada, por suposta erro na sentença 

de Id 28266146. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS 

INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. 

Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003149-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003149-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEUSIMAR DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, por suposta erro 

na sentença de Id 16287857. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre 

salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 
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decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão 

proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE CASSIO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001678-75.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALESSANDRO DE CASSIO 

CAMILO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos, 

Trata-se do recurso de Embargos de Declaração opostos por 

ALESANDRO DE CASSIO CAMILO diante da omissão constatada na 

sentença de mérito proferida no evento n°27900130. Sustenta a parte 

embargante que a sentença prolatada não manifestou quanto ao 

descumprimento da liminar no id. n°25739133, consistente não exclusão 

das 17(dezessete) restrições ao crédito em seu nome, no valor total de 

R$7.508,39(sete mil, quinhentos e oito reais e trinta e nove centavos), do 

órgão de cadastro de inadimplentes (SCPC). Requer a aplicação de multa 

pelo descumprimento da liminar e a majoração da medida coercitiva em 

caso de novo descumprimento. É Breve Relato. Decido. De proêmio urge 

evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.095/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. In casu, razão assiste a 

parte embargante, uma vez que a sentença objurgada não analisou o 

descumprimento da tutela jurisdicional manifestada no evento n°25739133. 

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão 

constatada, e DETERMINO que as requeridas excluam, no prazo de 

05(cinco) dias, as 17(dezessete) restrições ao crédito em nome da parte 

requerente Alessandro de Cassio Camilo, portador do CPF 

299.826.448-40, conforme extrato das restrições juntadas nos eventos 

(id. n°19013835; id. n°25740110 e id. n°2875343), sob pena de multa única 

e solidária que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). Em caso de novas 

restrições ao crédito acerca dos débitos discutidos nestes autos, DEFIRO 

a aplicação de multa única e solidária que fixo em R$10.000,00(dez mil 

reais). Serve a presente de carta/mandado de intimação PESSOAL das 

partes requeridas para fins de cumprir a obrigação de fazer. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000595-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDECIR DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, A.C.D. AMORIM 

TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração interposto pela parte requerida alegando que houve erro na 

sentença no tocante aos juros de mora e correção monetária. Expõe o 

Município embargante que este Juízo o condenou “(...) ao pagamento do 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária 

(INPC), ambos a partir do arbitramento”, afirmando que os juros e a 

correção utilizados não se aplicariam à Fazenda Pública. Nesse passo, 

urge evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.099/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que 

realmente houve erro material na sentença em relação ao arbitramento dos 

juros e da correção monetária. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 

1.022, II, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos embargos por 

serem tempestivos, acolhendo-o no mérito, para alterar a sentença, 

APENAS EM RELAÇÃO AO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, 

mantendo o restante tal como proferida. Desta forma, a parte dispositiva 

da sentença passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte reclamante para condenar a parte reclamada, 

Município de Primavera do Leste, ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deve ser 

corrigido monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora segundo o 

índice de remuneração da caderneta de poupança conforme o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos a partir do 

arbitramento. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003664-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DORNELLES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003664-98.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA DREMAR LTDA - ME 

REQUERIDO: ANA CAROLINA DORNELLES BARBOSA Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre as partes, noticiado nos autos no id. 30213392. 

Em consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com 

o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar acerca da 

expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê que o pagamento será 

efetuado diretamente para o advogado da reclamante. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 12 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007333-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))
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ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS NERYS DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007333-62.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP EXECUTADO: ASSIS NERYS DE ASSIS Vistos, 

Considerando que no id. 30133917 a parte exequente comunicou o 

recebimento extra-autos do valor objeto da execução, ao tempo em que 

requereu o arquivamento e a devolução ao executado do valor bloqueado 

pelo Juízo via bacenjud (no valor real de R$ 630,35), julgo extinta a 

execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Por sua vez, determino 

seja expedido ALVARÁ de devolução, para zerar a conta, ao executado, 

que deve ser intimado pelo meio possível para indicar dados bancários 

(telefone, por exemplo), devendo a secretaria envidar esforços em obter 

contato com o mesmo, ainda que buscando o seu contato com a própria 

exequente. Transitada em julgado e expedido o alvará, arquive-se com 

baixa. PRIMAVERA DO LESTE, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005822-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA BRAGA CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE OAB - MT25221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005822-29.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JULIA MARIA BRAGA CORREIA 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 10.166,48 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000188-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ BORTOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000188-52.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: BEATRIZ BORTOLIN 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em 

especial a penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 2.875,69 

(...), o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, 

intimada, não impugnou a penhora, conforme certificado nos autos e/ou 

manifestou concordância com o bloqueio a título de pagamento. O credor 

indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção 

do presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da 

dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor, devendo ser 

observado, em caso de liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém 

procuração com poderes para receber valores e dar quitação. Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado 

o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente 

feito, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000176-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA PAIVA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000176-38.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: FABIANA PAIVA DIAS 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em 

especial a penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 365,38 (...), 

o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, 

intimada, não impugnou a penhora, conforme certificado nos autos e/ou 

manifestou concordância com o bloqueio a título de pagamento. O credor 

indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção 

do presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da 

dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor, devendo ser 

observado, em caso de liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém 

procuração com poderes para receber valores e dar quitação. Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado 

o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente 

feito, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006624-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GUERIM BELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006624-27.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BRUNA GUERIM BELLE 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 5.342,20 (...) a 
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titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005086-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J BADIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHAO OAB - RJ167462 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005086-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTHONY DANIEL DE 

CAMPOS RODRIGUES REQUERIDO: J BADIM S/A Vistos, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, por suposta erro 

na sentença de Id 20693558. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre 

salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão 

proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002748-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002748-30.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, por suposta erro 

na sentença de Id 29065806. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre 

salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão 

proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005407-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pelo (a) requerente (id. n°30060429), para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN FLAVIA JESUS SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001683-97.2019.8.11.0037. INTERESSADO: HELLEN FLAVIA JESUS 

SOUZA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo (a) requerente (id. 

n°29319186), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito.

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208478 Nr: 3436-43.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OTAVIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIS BERTICELLI - 

OAB:21675/O, JEFFERSON LOPES DA SILVA - OAB:MT 23.775/O, JOÃO 

BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 20442-O, RAFAEL DA ROSA 

KLEIN - OAB:MT/21959-0

 Autos código 208478

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 06.04.2020 às 14:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 234301 Nr: 6518-48.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSY JHONES RIBEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar KASSY 

JHONES RIBEIRO LIMA às penas dos arts. 157, caput, do Código Penal e 

33, caput, da Lei 11.343/2006.Passo às dosimetrias das penas.DO 

ROUBOA pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de 

reclusão de quatro a dez anos, e multa.1ª FASEAtento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.2ª 

FASENão há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.3ª 

FASENão há causas de aumento ou de diminuição a serem 

consideradas.Assim, perfaz-se o total de 4 anos de reclusão, pena esta 

que torno definitiva diante de outros motivos capazes de modificá-la.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208478 Nr: 3436-43.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OTAVIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIS BERTICELLI - 

OAB:21675/O, JEFFERSON LOPES DA SILVA - OAB:MT 23.775/O, JOÃO 

BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 20442-O, RAFAEL DA ROSA 

KLEIN - OAB:MT/21959-0

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado 

que foi expedida carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) para a 

Comarca de Rondonópolis – MT, para oitiva da vítima Kemily Nayra Miões 

Souza.

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112256 Nr: 2728-03.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER LUIS FRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007-CGJ, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 

05 (cinco) dias, memoriais escritos, artigo 403, § 3° do Código de 

Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172193 Nr: 6387-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO, WELLINGTON ROSA CAMPOS, 

LUAN SABADINI, EDERSON CAUE DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, Claudemar Gomes da Silva - OAB:19169-O/MT, 

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA - OAB:19165/MT, JOÃO MANOEL 

JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON A . MANOEL JÚNIOR - OAB:5.454-B, 

ROGÉRIO DE BARROS CURADO - OAB:OAB/MT 10.944, SANDRO 

ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado, para, no prazo de 03 (três) dias, devolver na 

secretaria de vara, os autos do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164902 Nr: 2630-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar ERIC 

CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do art. 15, caput, da Lei 10.826/03 2003.Passo a dosimetria da 

pena.A pena prevista para este crime é de reclusão, de 2 a 4 anos, e 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 

anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, pena esta que torno definitiva ante a 

inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.Fixo o 

regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2º, “c”, do CP.De outra parte, presentes os requisitos do art. 44 do Código 

Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal (art. 66, V da Lei n. 

7.210/84).

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002668-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CASSIOS GOMES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 
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impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002668-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CASSIOS GOMES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000512-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO FALKOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AMARO (REU)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA E 

INTERESSADOS, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no valor de R$ 564,60 a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ID Nº 24914533, sendo que o valor 

de R$ 282,30 refere-se as custas e o valor de R$ 282,30 refere-se a taxa 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003125-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO NASCIMENTO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 23801364 , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 609,68 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 21556597, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,28 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (REQUERIDO)

NELSON MEDINSKI LIMA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26687078, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010078-86.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ROSANA FERREIRA ANDREGHETTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO SCHIEFELBEIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 
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DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

8010078-86.2015.8.11.0040 Valor da causa: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Títulos de Crédito]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MARA ROSANA FERREIRA 

ANDREGHETTO Endereço: Rua de Pedestre VIDEIRAS, 360, JARDIM 

ALVORADA, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: 

OLAVO SCHIEFELBEIN Endereço: Avenida DOS IMIGRANTES, 1971, BELA 

VISTA, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INTIMANDO: MARA ROSANA 

FERREIRA ANDREGHETTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes no valor de 

R$ 557,09 no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, digitei. 

Sorriso, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003664-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LOPES DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1003664-89.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JESSICA LOPES DO AMARAL 

Endereço: Rua Perpétua, s/n, Quadra 07, Casa 15, Santa Maria II, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 INTIMANDO: JESSICA LOPES DO AMARAL 

INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, 

no valor de R$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove centavos), no 

prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste edital, ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que 

após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante 

de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as 

devidas baixas. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JANAINA PAULA STUANI ALVES DA SILVA, digitei. SORRISO/MT, 12 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002136-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA RETRO JUNTADA, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FRANCIO (AUTOR)

ALBERTO LUIZ FRANCIO (AUTOR)

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS (AUTOR)

CALEBE FRANCESCO FRANCIO (AUTOR)
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MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Outros Interessados:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001191-62.2020.8.11.0040. AUTOR: 

ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, FELIPE 

FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, MANEJADORA, 

REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - ME REU: CREDORES Vistos etc. Trata-se de PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL intentado por ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE 

FRANCESCO FRANCIO, FELIPE FRANCIO, FLORESNCE FRANCIO 

TOCANTINS MATOS e MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA 

FEIJÓ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, todos devidamente 

qualificados na petição inicial e componentes do Grupo Frâncio, sob a 

arguição de que os requerentes seriam pioneiros nesta região, possuindo 

diversos negócios, inclusive, em outros Estados. Porém, para o 

crescimento dos negócios foi necessária a tomada de empréstimos com 

indexação em dólar, além dos juros, circunstância que resultou no 

estrangulamento e endividamento dos negócios da família, sendo 

necessária a recuperação judicial para obtenção de parcelamento e 

possibilidade de soerguimento. A petição inicial veio escoltada por vasta 

documentação. Em Num. 29747422 foi determinada a realização de perícia 

prévia, nos termos da Recomendação 57, do CNJ, cujo laudo aportou no 

feito em Num. 29997837. É o sucinto relatório. Decido. Preliminarmente, 

verifica-se que a lei de recuperação judicial possui como pressuposto 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo a atividade 

econômica, nos exatos termos do disposto no artigo 47. da LRJF. Porém, 

para o deferimento do processamento da recuperação judicial é 

imprescindível o atendimento dos requisitos legais previstos na LRJF, 

notadamente em razão de que o deferimento do instituto sem qualquer 

exigência acarretaria reflexos negativos à atividade econômica. Sendo 

assim, passo a analisar o preenchimento dos requisitos para eventual 

deferimento da Recuperação Judicial em análise. Do litisconsórcio ativo: 

Postulam os requerentes ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO 

FRANCIO, FELIPE FRANCIO, FLORESNCE FRANCIO TOCANTINS MATOS e 

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJÓ IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, o processamento do presente pedido de 

recuperação judicial de forma conjunta, ao argumento de que integram o 

mesmo grupo econômico, denominado Grupo Frâncio. Embora a legislação 

pertinente não contenha previsão expressa acerca da possibilidade de 

litisconsórcio ativo, nos processos recuperacionais, tanto a doutrina como 

a jurisprudência tratam do tema, permitindo a formação do litisconsórcio 

ativo quando os devedores integram o mesmo grupo econômico, de 

maneira que se mostra razoável a elaboração de um único plano de 

recuperação judicial. Nesse sentido pronunciou-se o Superior Tribunal de 

Justiça quando do julgamento do Recurso Especial abaixo identificado, 

senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO 

ECONÔMICO. ART. 48 DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO 

EMPRESARIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado 

na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em 

caso de recuperação judicial de grupo econômico, todas as sociedades 

empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 

(dois) anos previsto no caput do art. 48 da Lei nº 11.101/2005. 3. É 

possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para 

abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (grifo 

nosso) 4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico 

devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 

2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a 

recuperação judicial em litisconsórcio ativo. 5. Na hipótese, a Rede Varejo 

Brasil Eletrodomésticos Ltda. - concebida após a cisão de sociedade com 

mais de 2 (anos) de atividade empresarial regular - pode integrar a 

recuperação judicial, considerando-se as diversas peculiaridades 

retratadas nos autos. 6. Recurso especial provido. (STJ – 3ª T. REsp 

1665042/RS. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 25/06/2019, DJe 

01/07/2019) O TJMT não destoa do entendimento: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - 

DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITISCONSÓRCIO 

ATIVO – POSSIBILIDADE - EMPRESÁRIO RURAL - NECESSIDADE 

COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR 

MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER 

CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - 

PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO E PROTESTO – 

IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há o que se 

falar em intempestividade do recurso quando interposto dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias úteis. Diante da identidade de sócios, aportes 

bancários recíprocos, credores e mesmo administrador das empresas 

agravadas, evidencia-se a existência de grupo econômico de fato, o que 

autoriza o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo 

(grifo nosso). (TJMT – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. AI 

1008109-42.2019.8.11.0000, relatora Nilza Maria Possas De Carvalho, J. 

22/10/2019, DJE 12/11/2019) Logo, haja vista que avulta da documentação 

apresentada, bem assim estudo preliminar realizado, que os devedores em 

questão integram o mesmo grupo econômico denominado Grupo Frâncio, 

havendo efetiva comunhão de interesses entre eles, perfeitamente 

admissível o litisconsórcio ativo na forma colocada em Juízo. Requisitos 

previstos nos artigos 48 e 51 da LRJF: Considerando que os requerentes 

desenvolvem atividade rural há mais de 02 anos e estão registrados na 

Junta Comercial, consoante num. nº 29641166, num. nº 29641165 e Num. 

29997837 - Pág. 31), resta cumprido o art. 48, caput, da LRJF. Quanto a 

este tópico, convém destacar que é perfil deste magistrado a obediência à 

jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, por uma questão de 

coerência e pragmatismo. Ademais, não há qualquer sentido deste juízo 

singelo, salvo em situações excepcionais, prolatar decisões conflitantes 

com o entendimento consolidado para que estas sofram alterações nos 

graus recursais. Se sempre partilhei dessa filosofia, agora com o Novo 

Código de Processo Civil (NCPC), mais ainda, pois trouxe a ideia de 

respeito à jurisprudência como um de seus pilares, na busca de garantir o 

respeito aos princípios da isonomia e segurança jurídica dos 

jurisdicionados. Sobre o tema, vejamos o entendimento doutrinário: A 

segurança jurídica é princípio-mater da Constituição, verdadeira vértebra 

do Estado Democrático de Direito, como consta da cabeça do artigo 5º. 

(...) Segurança jurídica é o mínimo de previsibilidade necessária que o 

Estado de Direito deve reconhecer e oferecer a todo cidadão, a respeito 

de quais são as normas de convivência que ele deve observar e com 

base nas quais pode travar relações jurídicas válidas e eficazes. (...)Tal 

axioma se aplica ao Poder Judiciário, na exata medida em que o juiz não 

pode frustrar as expectativas dos jurisdicionados, em determinado 

processo, com a prática de atos contraditórios. (GAJARDONI, Fernando 

da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: Comentários ao CPC de 2015: 

Parte Geral. São Paulo: Forense, 2015, p. 31-32) A harmonização dos 

julgados é essencial para um Estado Democrático de Direito. Tratar as 

situações fáticas com a mesma solução jurídica preserva o princípio da 

isonomia. Além do que a segurança no posicionamento das cortes evita 

discussões longas e inúteis, permitindo que todos se comportem conforme 

o Direito. Como ensina a melhor doutrina, a uniformização de 

jurisprudências atende à segurança jurídica, à previsibilidade, à 

estabilidade, ao desestimular à litigância excessiva, à confiança, à 

igualdade perante a jurisdição, à coerência, ao respeito à hierarquia, à 

imparcialidade, ao favorecimento de acordos, à economia processual (de 

processos e de despesas) e à maior eficiência. (NEVES, DANIEL AMORIM 

ASSUMPÇÃO. Novo Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 

Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.488). Seguindo esse raciocínio, 

verifica-se que, em um primeiro momento, a jurisprudência era vacilante 

quanto à possibilidade de recuperação judicial de produtor rural que não 

comprovasse o registro na Junta Comercial, por dois anos, anteriores ao 

pedido de recuperação judicial. No entanto, o STJ, recentemente, alterou 

seu entendimento, consoante aresto a seguir: RECURSO ESPECIAL. CIVIL 

E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO 

REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 

E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO 
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PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por 

não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao 

exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta 

para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do 

Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao 

empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado 

e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. 

Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas 

espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para 

o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere 

do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito 

constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a 

registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a 

condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já 

para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode 

operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que 

ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, 

empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, 

fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à 

inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o 

produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação 

judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que 

comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade 

rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo 

exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois 

tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. 

Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às 

obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que 

vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na 

recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e 

ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do 

processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (STJ – 4ª T. REsp 

1800032/MT. Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul 

Araújo, J. 05/11/2019, DJe 10/02/2020) Aliás, a Juíza Titular da Vara, a 

qual esse magistrado responde apenas em substituição legal, atenta à 

jurisprudência do STJ, já deferiu uma recuperação nestes moldes 

(Processo nº. 1000311-70.2020.8.11.0040), decisão que foi, inclusive, 

objeto de agravos de instrumento (nº. 1002220-783.2020.8.11.0000 e 

1004585-03.2020.8.11.0000), nos quais a medida liminar requestada para 

suspensão da decisão foi indeferida. Portanto, a priori, deve ser 

prestigiado o entendimento atual sobre o tema, inclusive da magistrada 

titular da vara. Prosseguindo na análise dos requisitos da RJ, verifica-se 

que nunca obtiveram concessão de recuperação judicial conforme 

declaração de num. 29641760, ou falência, conforme declaração de num. 

nº 29641760 e relatório de constatação prévia do Num. 29997837 - Pág. 

31, cumprindo, desta forma, os requisitos do art. 48, incs. I, II e III, da LRJF. 

Certidões e declarações acerca de não ter sido condenado ou não ter, 

como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer 

dos crimes previstos nesta Lei, na forma do art. 48, inc. IV, da LRJF (Num. 

29641760 e 29642317). A exposição das causas concretas da situação 

patrimonial do devedor e das razões de crise econômico-financeira foram 

exaustivamente descritas na inicial, cumprindo determinação do art. 51, 

inc. I, da LRJF. O Balanço Patrimonial (Num. nº 29641762. b.2), a 

Demonstração de Resultado Acumulado (Num. nº 29641762), a 

Demonstração dos Resultados do Último Exercício Social (Num. nº 

29641762) e o Relatório Gerencial de Fluxo de Caixa (Num. nº 29641762 e 

29641764) e de sua Projeção (Num. nº 29641765) foram devidamente 

apresentados e destacados no relatório de constatação prévia do Num. 

29997837 - Pág. 35-36, nos termos do artigo 51, II, da LRJF. A relação 

nominal completa dos credores foi apresentada no Num. 29641766, 

cumprindo o requisito no art. 51, inc. III, da LRJF. A relação de empregados 

consta no Num. nº 29641767, consoante art. 51, inc. IV, da LRJF. A 

certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o 

ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais 

administradores, consoante pressuposto do art. 51, inc. V, da LRJF, 

constam no Num. nº 29641165 e 29641166. A relação dos bens 

particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor 

foi anexada no Num. nº 29641748, conforme art. 51, inc. VI, da LRJF. Os 

Extratos Bancários exigidos no art. 51, inc. VII, da LRJF, foram anexados 

no Num. nº 29641771, inclusive com complementação direta ao perito, 

conforme relatado no Num. 29997837 - Pág. 37. As certidões dos 

cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do 

devedor e naquelas onde possui filial se encontram no Num. nº 29641772, 

nos termos do art. 51, inc. VIII, da LRJF. A relação e as certidões das 

ações judiciais se encontram no Num. nº 29642317, cumprindo o disposto 

art. 51, inc. IX, da LRJF. Apresentou-se, ainda, notas fiscais de compra de 

produtos no Num. nº 29641750, bem como cumprindo exigências da perita, 

conforme destacado no Num. Num. 29997837 - Pág. 38. Local das 

atividades desenvolvidas: Segundo o relatório prévio, contido no Num. 

29997837 - Pág. 38-53, as atividades do grupo são desenvolvidas nos 

municípios de Sorriso (Distrito de Boa Esperança), Nova Ubiratã, Santa 

Rita do Trivelato e Nova Mutum, todos em Mato Grosso; e no município de 

Feijó, no Acre. Ademais, o parecer prévio “indica como principal 

estabelecimento o Distrito de Boa Esperança, município de Sorriso/MT, o 

centro vital econômico do ‘Grupo Francio’, local de onde se concentra a 

distribuição, financeiro, contabilidade, operações comerciais e todas as 

demais tomadas de decisões do Grupo, sendo, melhor à dinâmica de 

trabalhos da RJ” - Num. 29997837 - Pág. 55-57, informação que deve ser 

prestigiada para fixação de competência, salvo informação ulterior. Posto 

isso, considerando que os documentos que instruem a inicial demonstram, 

prima facie, o cumprimento dos requisitos dos arts. 48 e 51, da Lei n.º 

11.101/05, RECEBO para processamento a presente RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL de ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, 

FELIPE FRANCIO, FLORESNCE FRANCIO TOCANTINS MATOS e 

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJÓ IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, integrantes do GRUPO FRÂNCIO. Nos termos 

do art. 21, da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, nomeio como 

ADMINISTRADORA JUDICIAL a SRA. JOICE WOLF SCHOOL, que deverá, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar o respectivo termo 

de compromisso. Quanto ao valor da remuneração, determino que a 

administradora nomeada indique, no prazo de cinco dias, o valor que 

entende pertinente e adequado. Com a manifestação da administradora, 

digam os recuperandos, no prazo de cinco dias, interstício que deverá se 

manifestar, também, sobre o valor indicado pela perita para realização da 

perícia prévia (Num. 29997837 – p. 94). Dispenso a devedora da 

apresentação de certidões negativas para exercer suas atividades, 

exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme preconiza o art. 

52, II, do Estatuto de Recuperação de Empresas e Falências. Determino a 

SUSPENSÃO de todas as AÇÕES OU EXECUÇÕES, na forma do art. 6º; 

c/c 52, inc. II, da lei 11.101/05, permanecendo os respectivos autos no 

juízo onde se processam, RESSALVADAS as ações previstas nos §§ 1º, 

2º e 7º do art. 6º da referida lei e as relativas a créditos excetuados na 

forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 do mesmo diploma legal, cabendo à 

requerente informar tal suspensão aos respectivos juízos. Atentem-se os 

devedores ao disposto no artigo 6º, § 6º, II, da Lei n. 11.101/2005. 

Providencie a Sr.ª Gestora Judiciária o preconizado no parágrafo único do 

art. 69 da Lei de Recuperação e Falência de Empresas, devendo ser 

oficiado à Junta Comercial. Intime-se a devedora para que apresente, 

mensalmente, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de 

destituição de seus administradores, as contas demonstrativas das 

atividades da empresa. Com fundamento no art. 51, § 3º, da Lei de 

Regência, determino que a devedora, no prazo de 10 (dez) dias, deposite 

na secretaria judicial cópias dos documentos de escrituração contábil e 

demais relatórios auxiliares, que somente poderão ser disponibilizados aos 

interessados mediante autorização judicial. Notifique-se o representante 

do Ministério Público. Notifiquem-se, por carta, as Fazendas Públicas 

Federal, do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso/MT. 

Expeça-se o edital previsto no art. 52, § 1º, da lei 11.101/05. Objetivando 

conferir celeridade ao cumprimento do item em questão, determino que os 

devedores, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem à Secretaria da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, via e-mail (sor.1vara@tjmt.jus.br), a minuta do 

edital referente ao artigo 52, § 1º, da Lei n. 11.101/2005; A publicação do 

referido edital no Diário Oficial ficará a cargo do administrador judicial, que 

deverá trazer aos autos cópia da publicação, no prazo de 5 (cinco) dias 

de sua retirada. Apresentada a minuta acima, determino à Secretaria da 

Vara a expedição do edital para publicação no DJE/MT, com os requisitos 

previstos no artigo 52, §1º, da LRF. O edital deverá ainda ser 

encaminhado aos devedores para publicação em jornal de grande 

circulação nos municípios de atividade dos recuperandos e respectivas 

capitais, no prazo de 05 (cinco) dias; Publicada a lista de credores 

apresentada pelo(a) Administrador(a) Judicial (art. 7º, §2º), registro que 

eventuais impugnações (art. 8º) devem ser protocolizadas como incidente 
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à recuperação judicial (art. 8º, parágrafo único). Por se tratar de processo 

eletrônico, as impugnações serão ‘associadas’ aos autos principais; Nos 

termos do artigo 53 da Lei n. 11.101/2005, determino que os devedores 

apresentem PLANO ÚNICO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de convolação em falência; Apresentado o 

plano de recuperação judicial, certifique-se a tempestividade. Após, 

expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005, com prazo de 30 (trinta) dias para as objeções, cabendo aos 

devedores providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do 

edital, inclusive pelo meio eletrônico acima consignado; Determino que a 

Secretaria da Vara proceda à inclusão no Sistema PJ-e de todos os 

credores/interessados que se habilitarem nos autos, cabendo a estes 

informarem todos os dados para a respectiva inclusão (especialmente 

CPF/CNPJ, CEP, número da OAB do advogado que receberá as 

intimações), atentando-se às normativas referentes ao Processo Judicial 

Eletrônico, sob pena de não inclusão; Proceda-se à anotação no cadastro 

da parte autora junto à Central de Distribuição desta Comarca, constando 

que ela está em recuperação judicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004893-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CRISTIANO JOSE QUAINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar o advogado da parte autora para 

comprovar a distribuição da Carta Precatória diretamente na Comarca 

Deprecada. Sorriso, 12/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007953-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. M. (REU)

 

CERTIFICO que a parte autora informou novo endereço da requerida, 

todavia falta tempo hábil para intimação da audiência designada. Desta 

forma, designo nova audiência de mediação para a data de 11 de maio de 

2020, às 09:00 horas. Sorriso, 11/03/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005601-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXECUTADO)

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDR DOUGLAS BARBOSA LEMES OAB - SP216467 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO a intimação do exequente para comprovar nos autos a 

realização da baixa dos gravames junto aos veículos conforme requerido 

pela parte executada em id. 26549544. Sorriso, 12/03/2020. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001081-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA PREZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

JOSE LEONIR MACHADO (EXECUTADO)

ELENIR TERESINHA MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001081-34.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

IVANIA PREZOTTO EXECUTADO: ODAIR TIRITAN, ELENIR TERESINHA 

MACHADO, JOSE LEONIR MACHADO Vistos etc. Analisando os autos 

observo que Antonio Luiz Piva, Ivania Prezotto, José Leonir Machado, 

Elenir Teresinha Machado, Vagner Leonir Machado e Fábio Roberto Zilio 

entabularam acordo, o qual se acha encartado em id. 25864003, contudo, 

algumas irregularidades devem ser sanadas anteriormente a 

homologação. Primeiramente, não se vislumbra dos autos documentos 

pessoais dos terceiros Antônio Luiz Piva, Vagner Leonir Machado e Fábio 

Roberto Zilio, assim como não fora juntado o respectivo instrumento de 

procuração dos patronos dos mesmos. Ademais, verifico que os 

executados José Leonir Machado e Elenir Teresinha Machado, quando da 

sessão de mediação, foram representados pelo Dr. Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães, todavia, não houve a juntada do respectivo 

substabelecimento, haja vista que nos autos consta instrumento de 

procuração em favor do Dr. Antônio Frange Junior (id. 14937620). Mas 

não é só. Verifica-se que o executado Odair Tiritan não subscreveu o 

pacto, não tendo as partes nada mencionado em relação ao mesmo. 

Assim, previamente a homologação da avença, DETERMINO a intimação 

das partes para que, no prazo de dez (10) dias, sanem as irregularidades 

acima apontadas, sob pena de não homologação do acordo firmado. 

Após, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007582-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1007582.04.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro de Vida por Doença Grave c.c. Danos Morais 

ajuizada por Francisco Mendes da Silva em face de Icatu Seguro S/A e 

Banco Cooperativo Sicredi S/A, todos qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos narrados na petição inicial de id. 172063713, instruída com 

documentos diversos. Decisão inicial, id. 174984793. Sob o id. 18784880 

consta a contestação ofertada pela ré Icatu Seguros S/A, acompanhada 

dos documentos de id. 18784881 e ss. Também citado, o Banco 

Cooperativo Sicredi S/A apresentou contestação e documentos, conforme 

id. 18796038 e ss. Impugnação às contestações, 20000999. É o breve 

relato. Decido. Pois bem. Ao contestar a ação ajuizada, o Banco 

Cooperativo Sicredi S/A alega sua ilegitimidade de parte para figurar no 

polo passivo da ação, argumentando que é mero estipulante da apólice do 

seguro supostamente contratado pelo segurado junto à primeira requerida. 

Em que pese a argumentação do Banco Cooperativo Sicredi S/A, constitui 

entendimento jurisprudencial majoritário que o estipulante do contrato 

considera-se parte legítima para figurar no polo passivo da ação de 

cobrança de seguro. Posto isso, sem mais delongas, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida. Ultrapassada a preliminar arguida, presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o 

processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos: cobertura contratual do evento; risco excluído, 

agravamento do risco, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos 

pelos litigantes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de 
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prova admitidos em questão serão o documental e testemunhal. Nos 

termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova caberá aos requeridos, 

pois o contrato de seguro em questão está submetido ao Código de 

Defesa do Consumidor, já que envolve típica relação de consumo (art. 6º, 

VIII do CDC). Portanto, previamente a designação de audiência de 

instrução e julgamento digam os litigantes, no prazo de 10 (Dez) dias, se 

possuem outras provas a serem produzidas, visto que a inércia implicará 

em concordância com o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005429-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

1005429-95.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 12 de março de 2020

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006578-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDISON DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1006578-29.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 12 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001080-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIANE KELLY LANZONI OAB - SP238082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRUZATO FARDIN (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001080-78.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008057-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS 

HUMANOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MURCA KITAMURA OAB - SP424584 (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1008057-23.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE para juntar a Carta 

Precatória que deixou de acompanhar a petição do ID 26303508, para as 

providência cabíveis.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008578-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FELISBERTO (EXECUTADO)

 

1008578-65.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001029-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON NEPONOCENO TOCANTINS (EXECUTADO)

 

1001029-67.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000433-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES OAB - MT18032-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO (REQUERIDO)

 

1000433-83.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58367 Nr: 1812-28.2010.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o(a) advogado(a) FERNANDA 

PAULA BELLATO, OAB nº 14.065/MT, que se encontra com os presentes 

autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na 

secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de 

perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos 

do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83395 Nr: 2410-45.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EDIZAN SICHIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPORTE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o(a) advogado(a) FERNANDA 

PAULA BELLATO, OAB nº 14.065/MT, que se encontra com os presentes 

autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na 

secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de 

perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos 

do art. 234, §2º do NCPC.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136349 Nr: 8662-25.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS SANTA 

ROSA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR MOLD COMÉRCIO DE MOLDURAS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141676 Nr: 11426-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TAVARES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes da decisão de fl. 245, que 

designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de Abril de 

2020, às 13:30 horas:

Vistos etc. Considerando que as partes solicitaram equivocadamente a 

redesignação da audiência designada no apenso (código: 126458 – fl. 

167), DETERMINO o desentranhamento e a posterior juntada nestes autos. 

Sem prejuízo, ante o requerimento em conjunto das partes pelo adiamento 

da audiência a ser realizada nesta data, pela última, REDESIGNO, a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de Abril de 2020, às 

13h30min. INTIMEM-SE . CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187493 Nr: 2604-98.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDRÉ GARCIA SALES, MARINES 

TEREZINHA ROSETO GARCIA SALES, KAUANY GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973

 Tendo em vista constatar que o advogado da parte requerida DIOGO LUIZ 

BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, não constou na publicação via DJE da 

determinação de 18/02/2020, impulsiono os autos para intima-lo, conforme 

dispositivo a seguir: "Sendo assim, inexistindo prejuízo às partes e, a fim 

de impedir o tumulto processual na demanda executiva, REJEITO a 

preliminar aventada, deferindo o processamento do incidente de fraude à 

execução nos presentes autos.

 Prosseguindo, não havendo mais preliminares a serem enfrentadas, 

estando às partes devidamente representadas e, presentes as condições 

da ação e demais pressupostos processuais, DECLARO O FEITO 

SANEADO nos termos do art. 357 do CPC.

 Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre a configuração de hipótese de fraude à execução no 

caso dos autos, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas 

partes no prazo legal previsto para apresentação do rol de testemunhas 

(15 dias).

 Em atenção ao disposto no art. 357, III do CPC, anoto que o ônus 

probatório fica distribuído na forma do art. 373 do CPC.

 Serão admitidas as provas requeridas, em especialmente a prova 

testemunhal, nos termos do art. 357, incisos III, do CPC.
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 Portanto, desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 16 de Abril de 2020, às 16h30min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas.

 Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2535 Nr: 321-40.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO JOSÉ DOS REIS, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10347 Nr: 2190-33.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA, NALITA HILLMANN 

GRANKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12549 Nr: 1826-27.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GUARIZI - ESPÓLIO, MARIELLI RAMOS GUARIZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ TORMENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60425 Nr: 3722-90.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIND. DOS TRAB. NA MOV. DE MERC. DE 

LUCAS DO RIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA 

- OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11.208, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - 

OAB:7260

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61994 Nr: 5286-07.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPORTE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUDOVICO DANELLI, TIAGO 

RICARDO HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLADEMIR JOSÉ MOURA - 

OAB:48137, ILDO DA SILVA GOBBO - OAB:44195

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o(a) advogado(a) FERNANDA 

PAULA BELLATO, OAB nº 14.065/MT, que se encontra com os presentes 

autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na 

secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de 

perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos 

do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87935 Nr: 7465-74.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME, 

MARCOS ROGÉRIO SANTI, EVANDRO ALENCAR ORSOLIN, JUSSARA 

LAUERMANN SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado JOSE RODRIGUES 

DE FREITAS JUNIOR, OAB n° 20.055/O, que se encontra com os presentes 

autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na 

secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de 

perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos 

do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120479 Nr: 9578-93.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 

MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MALACARNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 
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estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128358 Nr: 4423-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MALACARNE, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128490 Nr: 4486-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, GERALDO FONSECA DE 

BARROS NETO - OAB:206.438, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, 

RODOLPHO VANNUCCI - OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para recolher as guias 

corretas do oficial de justiça, conforme intimações anteriores, vez que foi 

recolhida guia equivocada, conforme certidão de fls. 118, no prazo de 10 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164262 Nr: 122-17.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:14928/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206041 Nr: 1119-29.2019.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RICARDO HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPORTE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DA SILVA GOBBO - 

OAB:44195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o(a) advogado(a) FERNANDA 

PAULA BELLATO, OAB nº 14.065/MT, que se encontra com os presentes 

autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na 

secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de 

perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos 

do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101751 Nr: 4647-81.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO JUNIOR PICCINI, LIBERTY SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:30629/MG, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração do autor e intimo 

a parte ré para apresentar contrarrazões, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21707 Nr: 1893-84.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes da pericia designada para o dia 

09/04/2020, às 13 horas, na 1ª Vara da Comarca de Sorriso, conforme 

informação do perito de fls. 405.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108156 Nr: 673-02.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILAR PACÍFICO TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - OAB:19.800, 

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - OAB:18639/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL, OAB nº 24.888/O, que se encontra com os presentes 

autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na 

secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de 

perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos 

do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141445 Nr: 11324-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, EBM, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 
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GIMENEZ - OAB:6.014

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001626-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SOUZA OAB - 040.525.221-84 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ADILIO BACKES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001626-36.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001645-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEIRIS BARROS DA COSTA OAB - 044.388.421-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO VICENTE GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001645-42.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006257-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI DE BRITO BURATTO (EXEQUENTE)

WESLLEY BURATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELES PIRES COMUNICACOES LTDA (EXECUTADO)

WILSON POMPERMAIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - 980.851.821-49 (PROCURADOR)

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - 483.726.411-53 

(PROCURADOR)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - 732.812.639-68 (PROCURADOR)

DARLA MARTINS VARGAS OAB - 448.781.330-15 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1006257-57.2019.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos 

observo que as partes se compuseram amigavelmente, entretanto, verifico 

que o termo de acordo foi subscrito pelo Dr. Rodrigo Pulino Vargar, 

contudo, não consta substabelecimento em favor do mesmo. Assim, 

previamente a homologação da avença, DETERMINO a intimação das 

partes para que, no prazo de dez (10) dias, sanem as irregularidades 

acima apontadas. Sem prejuízo, em atenção ao princípio do contraditório, 

INTIMEM-SE os exequentes para, no prazo acima assinalado, 

manifestarem acerca do pedido de id. 29361340. Após, façam-me os 

autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001579-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES ALEXANDRE WOLSCHICK (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001579-62.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001461-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OCX INCORPORACOES SPE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DOS SANTOS SOUSA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS OCZINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001461-86.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
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pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge da parte executada, se casado for, bem como o 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004878-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONIR MACHADO (EMBARGANTE)

ELENIR TERESINHA MACHADO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA PREZOTTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1004878-18.2018.8.11.0040. Vistos etc. Previamente ao 

saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do 

Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre as partes, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 11 de Maio de 2020, às 10h00min. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005760-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXECUTADO)

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1005760-77.2018.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Ante a quitação do débito pelos executados, consoante 

informado pela exequente em id. 27704688, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. CUSTAS e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em consonância com o acordo entabulado 

entre as partes (id. 27704689). P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a 

sentença, EXPEÇA-SE o necessário a baixa da averbação premonitória 

constante na matrícula n. 43.885 do CRI de Sorriso/MT. Em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002486-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA MENDES FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1002486-08.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Tendo em vista que as partes firmaram acordo nos autos de 

embargos à execução n. 1001222-19.2019.8.11.0040, em apenso, 

estando presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 28053083), que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em 

consonância com o entabulado entre as partes. P.R.I.C. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001222-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MENDES FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE MELO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001222-19.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 28053083), que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em 

consonância com o entabulado entre as partes. P.R.I.C. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007449-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERREIRA LISBOA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007449-25.2019.8.11.0040 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para impugnar 

a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007309-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IVETE DE FATIMA THIMOTHEO DA COSTA (EXECUTADO)

 

1007309-88.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de penhora, acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 12 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005116-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO JUAREZ FERNANDES OAB - SC11284 (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS MAZIERO OAB - SC23888 (ADVOGADO(A))

 

1005116-03.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004430-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRIZZO (EMBARGANTE)

TERRAPLENAGEM FRIZZO LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

 

1004430-11.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007741-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCIANO GUERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE CASSIA LA SERRA SOCIO OAB - MT26352/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

 

1007741-10.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53014 Nr: 3342-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDI KASBURG DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D DA COSTA MARQUES, FRANCISCO 

CARNAUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 14.526, JOÃO RODRIGO EXEQUIEL - OAB:21502/MT, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 Código: 53014

Vistos etc.

Considerando que os embargos a execução em apenso 

(3562-65.2010.811.0040), foi recebido sem efeito suspensivo, INTIME-SE o 

exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 25 de março de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17759 Nr: 1911-42.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON RICHART, ANTONIO RICHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para recolher a guia de 

taxas/custas no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento nos 

autos, a fim de que sejam expedidas cartas precatórias para os 

endereços constantes às fls.152,159 e 194, nos termos da decisão 

judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34281 Nr: 3395-87.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERLE & ANDERLE LTDA ME, NILTON JOÃO 

ANDERLE, AMARILDO ALBERTO ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 C E R T I D Ã O

E

R

T

I

F

I

C

O e dou fé que conforme espelho da Receita Federal foi constada a 

existência de bens em nome da parte Executada NILTON JOÃO ANDERLE

Em 31/12/2018:

• 15.000 (QUINZE MIL) QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA 

PANIFICADORA LTDA ME, CNPJ 04.733.828/0001-00, ADQ. ATRAVES DE 

TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS PELA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

EM 26/06/2015, no valor de R$15.000,00.

Certifico ainda, que em cumprimento ao despacho de fl. 221 os 

documentos referentes à declaração de Imposto de Renda estão 

arquivados em pasta própria com o devido sigilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61096 Nr: 4389-76.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MORBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja cumprida a determinação de fls.294.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82760 Nr: 1685-56.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INIVALDO MARTINI, FABIANO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE CONSTRUTORA LTDA, VALDECIR DE 

ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13.712-MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para que traga aos autos 

matrícula atualizada dos bens imóveis descritos às fls.282/283, a fim de 

que seja expedida Termo/Certidão de penhora dos mesmos, bem como, 

que recolha a guia de Certidão de Tramitação, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que o respectivo Termo seja devidamente selado.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123611 Nr: 1599-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18131, Vênus Mara 

Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de penhora e avaliação 

conforme determinação de fls.58.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 100581 Nr: 3357-31.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI, LUIZ ANTONIO 

SUFREDINI ZEMBRANI, ANA PAULA SUFREDINI ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DELLA VOLPE AS COM IND, 

GENERALI DO BRASIL CIA NACIONALN DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTOIN ABOU KHALIL - 

OAB:OAB/SP 130.046, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, LUIZ CARLOS WAISMAN FLEITLICH - OAB:OAB/SP 

131.761, ROBERTO DA SILVA ROCHA - OAB:OAB/SP 114.343

 Processo nº: 100581

Vistos etc.,

Inicialmente, PROCEDA-SE Sra. Gestora Judiciária com a regularização da 

representação processual da parte requerida, observando-se a petição 

de fl. 179/181.

Sem delongas, considerando que o requerente Luiz Antonio Sufredini 

Zembranni atingiu a maioridade (fls. 26), DEFIRO o pedido de levantamento 

de valores constante do petitório de fls. 168.

EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência dos valores depositados às 

fls. 111, de modo que, INTIME-SE a parte requerente para, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, indicar a conta bancária para levantamento dos 

valores.

Apresentada a conta, EXPEÇA-SE ALVARÁ.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sorriso/MT, ____ de _____________________de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101460 Nr: 4337-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIÊ PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora acerca do bloqueio 

parcial, conforme extrato às fls.109/110, nos termos da decisão judicial, 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101460 Nr: 4337-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIÊ PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para recolher a guia de 

Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento nos 

autos, a fim de que seja expedido mandado de intimação ao executado, 

acerca do bloqueio parcial de valores.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149994 Nr: 4122-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCW, EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA LÚCIA 

STEFFANELO, para devolução dos autos nº 4122-94.2016.811.0040, 

Protocolo 149994, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004701-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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GILMAR MAGIOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

09:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001376-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

10:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006967-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

10:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006967-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

10:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001251-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT (REQUERIDO)

RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1001251-06.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001374-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MEDEIROS BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

10:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000743-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS OAB - 042.042.321-40 

(REPRESENTANTE)

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. P. (REU)

R. G. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000743-26.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

K. R. A. P. REPRESENTANTE: CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS REU: 

RODRIGO GOMES VANI, HEMERSON RICARDO PESKE Vistos etc., 

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Anulação de 

Registro Civil de Nascimento c/c Alimentos proposta por KAUÃ RICARDO 

ANDRADE PESKE, representado por sua genitora Cristiane Andrade dos 

Santos, em face de RODRIGO GOMES VANI e HEMERSON RICARDO 

PESKE. Em audiência de conciliação realizada no CEJUSC as partes 

consensualmente reconheceram a paternidade biológica do requerido 

RODRIGO GOMES VANI em relação ao autor KAUÃ RICARDO ANDRADE 

PESKE, pugnando pela inclusão no registro de nascimento do pai e avós 

paternos, passando o menor a ser chamar KAUÃ RICARDO ANDRADE 

VANI. As partes também acordaram em relação aos alimentos e visitas. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo a que chegaram as partes, o qual observará as 

cláusulas livremente estipuladas pelos requerentes, e assim o faço para 

DECLARAR que o requerido RODRIGO GOMES VANI, brasileiro, portador 

do RG 18015794 SSP/MT, é o pai biológico de KAUÃ RICARDO ANDRADE 

PESKE, o qual passará a se chamar KAUÃ RICARDO ANDRADE VANI. 

Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária deferidos em favor 

das partes. Considerando que a presente sentença acolheu pretensão 

conjunta das partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na 

interposição de recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado da presente decisão. INTIME-SE as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem a certidão de 

nascimento e/ou RG do requerido RODRIGO GOMES VANI para a 
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comprovação do nome dos avós paternos do autor, possibilitando, assim, 

a retificação do seu registro de nascimento. Após, EXPEÇA-SE ofício ao 

Segundo Serviço Notarial e Registral de Nova Ubiratã/MT para exclusão do 

nome do requerido HEMERSON RICARDO PESKE do registro civil de 

nascimento de Id 18044741 e inclusão do nome do requerido RODRIGO 

GOMES VANI, com os respectivos avós paternos e alteração do nome do 

menor para KAUÃ RICARDO ANDRADE VANI. Cumpridas estas diligências, 

procedam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os 

autos, na forma das normas elencadas na CNGC-CGJ. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000553-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FERREIRA ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN MULLER (REU)

ALEX FERREIRA MULLER (REU)

 

Processo  n º  1000553 -29 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

17 DE ABRIL DE 2020, às 14h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 12/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000820-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARALINA RIBEIRO COSTA OAB - MT0015053A (ADVOGADO(A))

JOAO ANDREI OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 014.494.141-41 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FATIMA LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO RIBEIRO TALHARES (TERCEIRO INTERESSADO)

AMARALINA RIBEIRO COSTA OAB - MT0015053A (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANDRE ZENARO (TERCEIRO INTERESSADO)

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

WELLITON PINTO DE SOUZA OAB - MT22980/O (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº : 1000820-35.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, haja vista as petições 

apresentadas nos ID nºs 18677454 e 23717849. Sorriso/MT, 12 de março 

de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001595-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1001595 -16 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

12/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002898-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO VICENTE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1002898-02 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 12 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003630-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1003630-80 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 12 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002718-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO INTASQUI OAB - SP350953 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1002718-83 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 12 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006856-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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R. A. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BRUNO DE MOURA MORAES OAB - RJ152264 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº : 1006856-93.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de março de 

2020.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91792 Nr: 3678-03.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3678-03.2012.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

PARTE RÉQUERIDA: VALDIR RUPP

Executados(as): Valdir Rupp, Cpf: 70114639175 Filiação:, brasileiro(a), 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital e 

de que, portanto, terá(ão) o prazo de 10 (dez) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(em) embargos.

BEM(S) PENHORADO(S): Carro, Modelo I/VW Bora, cor preta, placa 

CZI3049, Renavam 760828571, ANO 2001/2001.

 DECISÃO/DESPACHO: E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Aline Batista Bento, Estagiária, digitei.

Sorriso - MT, 9 de março de 2020.

Maria Luisa de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31330 Nr: 546-45.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DIAS DE PAULA, MARIA ROSARIA DE 

PAULA, NILSON APARECIDO DE PAULA, MAURICIO APARECIDO DIAS DE 

PAULA, MAURO DONIZETE DE PAULA, MARILZA DIAS DE PAULA, JOSE 

MAURILIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORACY MARIA DA COSTA FEITOSA 

ALVARENGA, ALEXSANDRO DE ALMEIDA LUCAS, MARIA SANTA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, ROGÉRIO MOLINA - OAB:32904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B, LEONARDO DE MATTOS - OAB:14561-B, 

LEONARDO DE MATTOS - OAB:2234-RO

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para que caso queira se manifeste acerca da fl. 390, dos 

autos.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000700-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO GRANDIS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004549-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CANDIDO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 1004549-06.2018.8.11.0040 Requerente: Neiva Candido Gonçalves 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Neiva 

Candido Gonçalves ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação da 

autarquia ré à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

restabelecimento de auxílio-doença, bem como, indenização por danos 

morais. Alegou ser segurada da Previdência Social e estar incapacitada 

para o trabalho desde 2013, conforme reconhecido em decisão judicial 

transitada em julgado, autos Código 97934. Verberou que o requerido a 

convocou em junho de 2018 para perícia revisional, quando, então, de 

forma arbitrária, entendeu a inexistência de incapacidade laborativa, 

todavia, considerada inapta para retornar as atividades por médico do 

trabalho. Instruiu a inicial com documentos e formulou quesitos. Em 

contestação (id. 15716521), o requerido suscitou a configuração da 

prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos ante a não comprovada incapacidade da 

autora para o trabalho, assim como a necessidade da realização de 

perícia médica, oportunidade em que apresentou seus quesitos. Juntou 

documentos. Em réplica (id. 15951070), a autora rebateu os argumentos 

articulados pelo réu em defesa, oportunidade em que apresentou seus 

quesitos. A decisão id. 16394598 afastou a prejudicial de mérito suscitada 

pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial 

e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial id. 18554090. A parte 

autora impugnou parcialmente Laudo Pericial (id. 19084885). O requerido 

quedou-se silente, consoante certidão id. 20833455. É o necessário. 

Decido. Como relatado, postula a parte requerente aposentadoria por 

invalidez e/ou concessão do benefício auxílio-doença, com fundamento 

nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, bem como, indenização por danos 

extrapatrimoniais. A pretensão inaugural, em parte, comporta acolhimento. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida 

lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

§1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 202 de 1073



Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez ao 

segurado são: incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada 

pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da 

carência, quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido 

para a concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” Os documentos acostados aos autos demonstram que a 

autora contribuiu durante o período legalmente exigido, nos termos do 

citado artigo, tanto é que a própria autarquia demandada já lhe havia 

concedido o benefício de auxílio-doença administrativamente, assim como 

reconhecido judicialmente, autos Código 97934, com sentença transitada 

em julgado. Quanto à incapacidade laborativa, a prova pericial não 

concluiu pela incapacidade total e definitiva da segurada para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, mas apenas e tão somente 

que em razão das enfermidades narradas na inicial estaria 

TEMPORARIAMENTE incapacitada para exercer as atividades 

anteriormente exercidas (id. 18554090), inclusive, com possibilidade de 

reabilitação. No histórico do quadro de saúde, esclareceu o perito judicial: 

“(...) Apresenta diagnóstico de DPOC (doença obstrutiva pulmonar 

crônica). Faz tratamento com medicação inalatória.” Exame físico: exame 

físico da coluna sem alterações, coluna simétrica, sem desvios, 

musculatura preservada, testes neuromusculares de membros inferiores e 

membros superiores sem alterações. Musculatura trófica, sem perda de 

força. La segue negativo. Dor mecânica em MMII por encurtamento 

muscular.” Indicou a existência de exames complementares: “Exames 

complementares: Ressonância nuclear magnética da coluna cervical de 

4/9/2018 – espondilose e discopatia causando estenose sem compressão 

radicular ou medular. Coluna lombar com espondilose, discopatia sem 

sinais de compressão. Sobrecarga ligamentar (alteração inflamatória) no 

ligamento longitudinal. Desvio leve do eixo à esquerda.” Aos quesitos da 

autora, respondeu o perito: 1) O (a) requerente é portador(a) de quais 

doenças/lesões (CID -10)? Resposta: M 54.2 – cervicalgia M 47.9 – 

espondilose não especificada M 54.5 – dor lombar baixa M 51.8 – outros 

transtornos especificados de discos intervertebrais. 2) Essas 

doenças/lesões resultam em incapacidade para o trabalho? Resposta: As 

doenças em si não, mas o não tratamento delas causa dor e gera 

incapacidade temporária. (g.d.n) 3) Essa incapacidade é temporária ou 

definitiva (permanente)? Resposta: Temporária. (g.d.n) 4) Essa 

incapacidade é total ou parcial para as atividades laborativas que o Autor 

(a) Resposta: Total para as atividades que exercia, mas pode exercer 

atividades que não envolvam esforço físico, até o tratamento. (g.d.n) 5) 

Precisa tomar medicamento constantemente, em razão de dor ou para 

controle dos seus problemas de saúde (explique)? Quais são esses 

medicamentos? Resposta: Sim, medicamentos utilizados já descritos 

acima. Entretanto, se a periciada realizar o tratamento adequado descrito 

na conclusão a medicação poderá ser suspensa. (g.d.n) 6) O(a) 

requerente já passou ou vai passar por quantas e quais cirurgias e/ou 

tratamentos? Ainda está em tratamento? Resposta: Não há indicação de 

t r a t a m e n t o  c i r ú r g i c o .  7 )  A p ó s  p r o c e d i m e n t o 

cirúrgico/tratamento/fisioterapia é possível precisar se o(a) Autor(a) ficará 

totalmente curado(a), ou ficará com sequelas incapacitantes para SUA 

PROFISSÃO? Resposta: A periciada não vem realizando tratamento 

adequado, e após a realização dos mesmos devera ficar plenamente 

capacitada, mas requer adesão e interesse da periciada ao tratamento, 

pois depende basicamente dela a realização de atividade física e a perda 

de peso. (g.d.n) 8) Diante das doenças/lesões que acometem o autor, bem 

como o perfil sócio cultural e nível de escolaridade do mesmo, é possível 

avaliar se é possível sua reabilitação profissional? Resposta: Sim. 

Inclusive poderá retornar à sua atividade prévia. (g.d.n) Aos quesitos do 

réu, respondeu: (...) 3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as 

tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? Resposta: Tarefas já 

descritas acima, atividade s leves a moderadas. (...) 5) Diga o Sr. Perito 

qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? Resposta: Patologias já descritas. Pode gerar uma 

incapacidade temporária. 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja 

afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? 

Resposta: Clinicamente e através de exames de imagem. 7) Diga o Sr. 

Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando 

existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s) 

resultado(s) do(s) mesmo(s)? Já descritos acima. 8) No caso de 

incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do 

Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE 

FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso 

negativo, indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se 

apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo 

pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO 

COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. Resposta: 

Necessita de avaliação médico pericial. 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 

seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se em 

fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada( residual)? Resposta: 

Está descompensada, pois há relato de dor intensa, obesidade, 

sedentarismo. 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o 

Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica 

para o diagnóstico declinado? Resposta: Não realiza consulta há bastante 

tempo, devendo adequar seu tratamento. (g.d.n) 11) Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia? Resposta: Sim, temporariamente. Com o tratamento 

adequado em torno de 90 dias há condições de retorno à atividade. (g.d.n) 

12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou parcial? Resposta: Parcial, 

para sua atividade e outras que demandem esforços físicos. Pode realizar 

atividades que não demandem realização de esforços físicos. (g.d.n) 13) 

Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando - 

o(a) à incapacidade permanente ou temporária? Resposta: Temporária, 

para sua atividade. Limitação de realização de esforços físicos até 

estabilização do quadro. (g.d.n) (...) 16) No caso de incapacidade 

“temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data provável ou o 

prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? (g.d.n) Resposta: 

Em torno de 90 dias após adesão da paciente a tratamento adequado. 

(g.d.n) (...) Em conclusão detalhada, apontou a Srº. Perito: “Conclusão: 

periciada apresenta alterações degenerativas leves em coluna, porém 

sem evidência de comprometimento medular ou radicular. Como não há 

sinais de compressão, não há incapacidade definitiva. Há tratamento para 

controle do quadro doloroso, com medicação, fisioterapia, reforço 

muscular, e acompanhamento nutricional para perda de peso, tratamento 

que se realizado adequadamente pode deixar periciada apta à realização 

de suas atividades, de modo que concluo que a incapacidade é temporária 

por período indefinido até realização de tratamento adequado” (g.d.n) 

Desta feita, a perícia judicial concluiu que a parte autora à época da 

suspensão do benefício de auxílio-doença concedido judicialmente 

(18/06/2018) se encontrava incapacitada para as atividades laborativas, 

portanto, fazendo jus ao benefício. Entretanto, atestou o expert que a 

incapacidade da requerente para atividade laborativa que lhe garanta a 

própria subsistência é PARCIAL e TEMPORÁRIA, bem como, a total 

possibilidade de reabilitação para as atividades antes exercitadas, assim 

como de outras dentro do apontado na perícia. Nesse sentido, esclareceu 

o Senhor Perito que a segurada deve efetuar o tratamento adequado 

contra as moléstias narradas na inicial, inclusive, de sua participação 

direta nesse processo, cujo prazo para o tratamento fixou em 90 

(noventa) dias a contar da perícia, impondo, assim, nos termos do art. 59 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o 

deferimento parcial do pedido inicial para conceder-lhe a concessão do 

benefício auxílio-doença a partir de sua suspensão em 18/06/2018. Nesse 
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diapasão: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA 

A ENSEJAR, APENAS, O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO 

INICIAL A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA 

APELAÇÃO DO INSS E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme 

diploma legal que disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, tendo cumprido a carência exigida, quando for o caso, 

estiver incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo passível de 

recuperação e adaptação em outra atividade, mediante reabilitação 

profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. 

Apelação do autor conhecida e desprovida. Remessa necessária e 

apelação do INSS conhecidas e parcialmente providas.” (TRF-2 - REEX: 

200851040038576, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, Data 

de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 18/03/2014). Ainda de acordo com a perícia judicial, o 

benefício é devido à segurada pelo prazo de mais 90 (dias) a contar da 

perícia, ocorrida em 22/01/2019, tempo este apontado pelo expert como 

suficiente para a recuperação da segurada e seu retorno ao trabalho e/ou 

de reabilitação à nova atividade, conforme sugerido nas respostas aos 

quesitos n°s 7, 8, 11, 12 e 16 do Laudo Pericial (id. 18554089), devendo, 

portanto, ser submetida aos programas de reabilitação da Previdência 

Social, nos termos do art. 101, da Lei n° 8.213/91, sob pena de cessação 

do benefício, verbis: “Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob 

pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo 

da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela 

prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o 

cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (...)” Entretanto, 

a cessação do auxílio-doença somente poderá ser efetuada depois 

comprovada a total reabilitação necessária da segurada por meio de 

perícia médica. Noutra banda, não prospera a impugnação ao Laudo 

Pericial apresentado pela autora, pois, tantos os quesitos como os demais 

esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de forma clara, objetiva 

e conclusiva para o fim de atestar que incapacidade da segurada para 

atividades laborativas é parcial e temporária, apontando, ainda, a 

possibilidade de reabilitação e o prazo necessário para a conclusão do 

tratamento. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. 

AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. 

INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO 

CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 

MISERO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. 

INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária a produção 

de nova perícia médica quando esclarecida por profissional qualificado 

todas as questões pertinentes à lide. Desse modo, o mero inconformismo 

da parte com as conclusões do laudo não autorizam a realização de novo 

exame pericial, nem mesmo caracteriza o cerceamento de defesa. 

Preliminar rejeitada. 2. Restando comprovada, por laudo pericial, a 

inexistência de incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que 

se falar em direito à percepção de auxílio-doença acidentário, de 

auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente 

requisito necessário à sua concessão. 3. Incabível a aplicação do princípio 

in dubio pro misero, quando a documentação apresentada nos autos 

corrobora com a conclusão da perícia judicial, no sentido de que o 

segurado não padece de incapacidade laborativa. 4. Recurso de apelação 

conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (TJ-DF 

00125444720168070015 DF 0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE 

LUCINDO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Rejeito, pois, a impugnação ao Laudo médico Pericial id. 19084885. Ao 

arremate, não comporta procedência o pedido de condenação da 

autarquia ao pagamento de indenização a título de danos morais. O direito 

de reparação à lesão moral da parte encontra-se previsto no inciso V, do 

art. 5°, da Carta Magna de 1988, o qual visa reparar, mediante pagamento 

indenização pecuniária, o dano provocado à imagem ou a honra do lesado. 

No entanto, o ato administrativo do INSS consistente na suspensão do 

benefício previdenciário anteriormente concedido em favor da requerente, 

por si só, não configura ato ilícito (art. 927 do Código Civil de 2002[1]) a 

subsidiar a pretensão indenizatória formulada na peça de ingresso. 

Acerca do tema: “ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. A negativa de concessão de beneficio 

previdenciário, por si só, não configura dano moral indenizável. Em ambas 

as demandas (previdenciária e indenizatória) houve a conclusão da 

perícia judicial de ausência de incapacidade laborativa após a cessação 

do benefício de auxílio doença previdenciário, portanto confirmada a 

sentença monocrática.” (TRF-4 - AC: 50060259320144047213 SC 

5006025-93.2014.4.04.7213, Relator: LUÍS ALBERTO AZEVEDO 

AURVALLE, Data de Julgamento: 30/05/2018, QUARTA TURMA) 

“ADMINISTRATIVO. INSS. NEGATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO DEMONSTRADA. DEMORA NA 

IMPLANTAÇÃO - INOCORRÊNCIA. DANO MORAL - INCABÍVEL. 1. A 

responsabilidade civil estatal advinda de falha no serviço previdenciário 

depende de comprovação de ato estatal, dano, nexo de causalidade e 

dolo/culpa do agente. 2. Indeferimento de concessão de benefício não 

autoriza indenização por danos. 3. Não há que se condenar o INSS em 

caso que ficou demonstrado que a demora do pagamento se deu por 

apenas 3 meses, tempo entre o trânsito em julgado da decisão que 

concedeu o benefício e seu pagamento.” (TRF-4 - AC: 

50059918820134047202 SC 5005991-88.2013.404.7202, Relator : 

FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 15/04/2015, 

TERCEIRA TURMA) Destarte, neste ponto, a improcedência é medida que 

se impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para conceder o 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Neiva Candido Gonçalves, no valor 

do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, desde sua 

suspensão em 18/06/2018, cujo marco final será de mais 90 (noventa) 

dias a contar da perícia judicial (22/01/2019), ou enquanto permanecer a 

incapacidade laborativa da requerente, a qual deverá ser verificada 

mediante nova perícia médica administrativa, devendo a segurada se 

submeter aos programas de reabilitação da Previdência Social, conforme 

art. 101 da Lei nº 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Quanto às prestações vencidas a contar da suspensão do benefício 

(18/06/2018), serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários da parte autora para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito 

econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com 

o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 16 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito [1]Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
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PJe nº 1003593-87.2018.8.11.0040 Requerente: Sandra Luiz da Silva 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Sandra 

Luiz da Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação da autarquia ré 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

restabelecimento de auxílio-doença, bem como, indenização por danos 

morais. Para tanto, alegou ser segurada da Previdência Social e 

incapacitada para o trabalho em razão de lesões decorrentes de acidente 

de trabalho ocorrido em 2012, sendo-lhe concedido judicialmente benefício 

de auxílio-acidente, autos do processo Código 99408, benefício, todavia, 

suspenso indevidamente pela autarquia federal a partir de março de 2018, 

após a realização de perícia revisional. Aduziu, no entanto, que a 

incapacidade laboral total e definitiva permanece, tendo em vista o 

agravamento das sequelas do acidente, razão pela qual sustenta fazer jus 

a concessão do benefício postulado na inicial a partir de sua suspensão. 

Instruiu a inicial com documentos, bem como, formulou quesitos para 

perícia médica. A decisão id. 13973129 deferiu a concessão do benefício 

auxílio-doença liminarmente. Em contestação (id. 15061850), o requerido 

suscitou a configuração da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito e ausência de interesse processual da requerente. Juntou 

documentos. Réplica e quesitos da parte autora no id. 15520718. Decisão 

de id. 14021559 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, 

bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, 

nomeou perito judicial. Laudo Pericial id. 18422903. A parte autora 

impugnou o Laudo Pericial (18554224). De outro lado, o requerido 

quedou-se silente (id. 20354391). É o necessário. Decido. Como relatado, 

postula a parte requerente aposentadoria por invalidez e/ou concessão do 

benefício auxílio-doença, com fundamento nas disposições da Lei n° 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 42 e 59 da referida lei, 

verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que 

o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez à 

segurada são: incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada 

pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da 

carência, quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido 

para a concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” Nesse passo, denota-se dos documentos acostados aos 

autos que a autora contribuiu durante o período legalmente exigido, 

conforme extrato do CNIS da segurada acostado no id. 15061890, assim 

como da concessão anterior do benefício de auxílio-doença por acidente 

de trabalho. Logo, não há que se falar no não cumprimento da carência 

legal para a concessão do benefício, tampouco em ausência de interesse 

processual, pois, a suspensão do benefício anteriormente concedido na 

via judicial, por si só, resulta em manifesto interesse processual da autora. 

Quanto à incapacidade laborativa da segurada, a prova técnica é 

incontestável ao não concluir pela incapacidade total e definitiva da autora 

para o exercício das atividades antes exercidas e a lhe garanta a própria 

subsistência, mas apenas e tão somente que em razão das enfermidades 

narradas na inicial estaria PARCIAL E TEMPORARIAMENTE incapacitada 

para exercê-las (id. 18422903), inclusive, com a possibilidade de 

reabilitação. No exame físico geral, apontou a perita judicial: “EXAME 

FÍSICO O periciando encontra-se orientado no tempo e espaço, 

consciente, hidratado, eupnéico, verbalizando, cooperativo, visão e 

audição preservado, marcha preservada. Durante exame físico 

observa-se edema discreto em tornozelo e pé direito, não apresentou 

dificuldade em subir na maca. Obesa. Ausculta cardíaca e pulmonar 

normal. PA 120x80mmHg/ FC 70bpm. Estável hemodinamicamente.” (d.g.n.) 

Aos quesitos, respondeu a expert: 1) O(a) requerente é portador(a) de 

quais doenças/lesões (CID-10)? Asma brônquica, hipertensão arterial, 

sequelas pós fratura tornozelo direito, dor articular, tendinite. CID: S82.6 

I10 J45 M25.5 M76.6 2) Essas doenças/lesões resultam em incapacidade 

para o trabalho? Resposta: Não. (d.g.n.) 3) Essa incapacidade é 

temporária ou definitiva (permanente)? Resposta: Temporária. (d.g.n.) 4) 

Essa incapacidade é total ou parcial para as atividades laborativas que o 

Autor(a) exerce? Resposta: Total para as atividades que exerce. (...) 7) 

Após procedimento cirúrgico/tratamento/fisioterapia é possível precisar se 

o(a) Autor(a) ficará totalmente curado(a), ou ficará com sequelas 

incapacitantes para SUA PROFISSÃO? Respostas: Terá alivio da dor, não 

está totalmente curado. Mas a sequela não o incapacita definitivamente. 

(d.g.n.) 8) Diante das doenças/lesões que acometem o autor, bem como o 

perfil sócio cultural e nível de escolaridade do mesmo, é possível avaliar 

se é possível sua reabilitação profissional? Resposta: Sim. Mudança de 

função. (d.g.n.) A outros quesitos, respondeu: 2) Qual a atividade 

laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? Resposta: Zeladora. Empregada. 3) Diga o Sr. perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? Resposta: Sim, leve a intensa. A autora exerceu a função de 

zeladora onde fazia esforço físico e movimentos repetitivos com os 

braços, tempo prolongado em pé. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora 

apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de 

exposição solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: Não. (...) 

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se 

o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? Resposta: Clinicamente. (...) 9) Caso 

a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia 

declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada( residual) ? Resposta: Estabilizada. (...) 11) Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. Resposta: Incapacitado para as atividades que 

antes exercia. 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: Parcial. Para sua atividade. Limitações de esforço 

físico, tempo prolongado em pé. (d.g.n) 13 )Caso a resposta ao quesito 12 

seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu 

entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício 

da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? Resposta: Temporária. Para sua atividade. 

Esforço físico, tempo prolongado em pé. (...) Em relação à possibilidade e 

do tempo de reabilitação da segurada, respondeu a perita judicial: 16) No 

caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a 

data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa? Resposta: Incapacidade parcial e temporária. 90 dias. (d.g.n) 

17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função? Resposta: Não. É possível 

reabilitação para outra função. (d.g.n) (...) Em conclusão detalhada, 

apontou a Sra. Perita: “ CONCLUSÃO O periciando, Sra. Sandra Luiz da 

Silva, com 49 anos de idade, exerceu a função de zeladora por muitos 

anos, fazia esforço braçal com movimentos repetitivos, pegava peso 

diariamente, ficava tempo prolongado em pé. A autora no ano de 2012 

sofreu acidente de trabalho tendo fratura de tornozelo direito, passou por 

cirurgia e tratamento medicamentoso. Possui atestados médicos afirmando 

que a autora encontra-se incapacitada definitivamente. A pericianda 

apresenta sequelas pós trauma há quase 7 anos, onde já apresenta 

consolidação da lesão, já teve tratamento e repouso adequado, recebeu 

por um tempo auxilio doença e no momento da perícia não apresenta 
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nenhuma sequela que incapacite definitivamente do trabalho e/ou exercer 

outra função. Portanto, apresenta incapacidade parcial e temporária para 

o trabalho.” (g.d.n) Desta feita, a perícia judicial concluiu que a autora à 

época da suspensão do benefício de auxílio-acidente pelo INSS 

(27/03/2018) fazia jus benefício, porquanto, incapacitada para o trabalho. 

Entretanto, atestou que a incapacidade da requerente para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência é apenas PARCIAL e 

TEMPORÁRIA, o que impõe nos termos do art. 59 e seguintes da Lei de 

Planos de Benefícios da Previdência Social, o deferimento parcial do 

pedido inicial para conceder-lhe a concessão do benefício auxílio-doença 

a partir da suspensão do benefício, ou seja, desde 27/03/2018. Nesse 

diapasão: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA 

A ENSEJAR, APENAS, O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO 

INICIAL A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA 

APELAÇÃO DO INSS E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme 

diploma legal que disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, tendo cumprido a carência exigida, quando for o caso, 

estiver incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo passível de 

recuperação e adaptação em outra atividade, mediante reabilitação 

profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. 

Apelação do autor conhecida e desprovida. Remessa necessária e 

apelação do INSS conhecidas e parcialmente providas. (TRF-2 - REEX: 

200851040038576, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, Data 

de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 18/03/2014)”. Ainda de acordo com a perícia judicial, o 

benefício é devido à segurada pelo prazo de mais 90 (dias) a contar da 

perícia, ocorrida em 20/02/2019, tempo este apontado pela expert como 

suficiente para a recuperação da segurada, havendo, ainda, a 

possibilidade de sua reabilitação, conforme sugerido nas respostas aos 

quesitos n°s 8 e 17 do Laudo Pericial (id. 18422903), devendo, portanto, 

ser submetida aos programas de reabilitação da Previdência Social, nos 

termos do art. 101, da Lei n° 8.213/91, sob pena de cessação do 

benefício, verbis: “Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob 

pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo 

da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela 

prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o 

cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (...)” Entretanto, 

a cessação do auxílio-doença somente poderá ser efetuada depois 

comprovada a total reabilitação necessária da segurada por meio de 

perícia médica. Noutra banda, não prospera a impugnação ao Laudo 

Pericial apresentado pela autora, pois, tantos os quesitos como os demais 

esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de forma clara, objetiva 

e conclusiva para o fim de atestar que incapacidade da segurada para 

atividades laborativas é parcial e temporária, apontando, ainda, a 

possibilidade de reabilitação. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial id. 18554224. Ao arremate, o pedido 

de indenização a título de danos morais não comporta acolhimento. O 

direito de reparação à lesão moral da parte encontra-se previsto no inciso 

V, do art. 5°, da Carta Magna de 1988, o qual visa reparar, mediante 

pagamento indenização pecuniária, o dano provocado à imagem ou a 

honra do lesado. No entanto, o ato administrativo do INSS consistente na 

suspensão do benefício previdenciário mediante reavaliação do segurado, 

por si só, não configura ato ilícito (art. 927 do Código Civil de 2002[1]) a 

subsidiar a pretensão indenizatória formulada na peça de ingresso. Nesse 

diapasão: “ADMINISTRATIVO. INSS. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Pretende a 

apelante a condenação do INSS a indenizar-lhe por suposto dano moral, 

em virtude da cessação indevida do benefício de aposentadoria por 

invalidez, eis que restabelecida, posteriormente, por decisão judicial, 

retroativamente a partir da data do cancelamento administrativo. 2. Em 

consonância com o art. 37, § 6º, da CF, a configuração da 

responsabilidade do Estado exige apenas a comprovação do nexo causal 

entre a conduta praticada pelo agente e o dano sofrido pela vítima, 

prescindindo de demonstração da culpa da Administração. 3. No caso dos 

autos, resta indemonstrado que o INSS tenha agido ilicitamente ao negar a 

continuidade do benefício, para o fim de amparar indenização por danos 

morais. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 00012511120084036125 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de 

Julgamento: 14/09/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:26/09/2017) “ADMINISTRATIVO. INSS. NEGATIVA DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO 

DEMONSTRADA. DEMORA NA IMPLANTAÇÃO - INOCORRÊNCIA. DANO 

MORAL - INCABÍVEL. 1. A responsabilidade civil estatal advinda de falha 

no serviço previdenciário depende de comprovação de ato estatal, dano, 

nexo de causalidade e dolo/culpa do agente. 2. Indeferimento de 

concessão de benefício não autoriza indenização por danos. 3. Não há 

que se condenar o INSS em caso que ficou demonstrado que a demora do 

pagamento se deu por apenas 3 meses, tempo entre o trânsito em julgado 

da decisão que concedeu o benefício e seu pagamento.” (TRF-4 - AC: 

50059918820134047202 SC 5005991-88.2013.404.7202, Relator : 

FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 15/04/2015, 

TERCEIRA TURMA) Destarte, neste ponto, a improcedência é medida que 

se impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para conceder o 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Sandra Luiz da Silva, no valor do 

salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a contar de sua 

suspensão, 27/03/2018, e pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

perícia judicial, ocorrida em 20/02/2019, ou enquanto permanecer a 

incapacidade laborativa da segurada, a qual deverá ser avaliada mediante 

nova perícia médica administrativa, devendo a segurada se submeter aos 

programas de reabilitação da Previdência Social, conforme art. 101 da Lei 

nº 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações 

vencidas a contar do indeferimento do benefício (27/03/2018), 

OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE 

DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E 

(RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 

0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei 

de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do autor para que implante o benefício 

ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso 
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voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito 

econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com 

o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 16 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito [1]Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004183-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LINARIO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007616-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FAUSTO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007616-42.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAQUEL FAUSTO COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Diante da necessidade de perícia médica, nomeio 

como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 09h30min para realização 

da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º 

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007668-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRENE DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007668-38.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

SIRENE DOS SANTOS COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Diante da necessidade de perícia médica, nomeio 

como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 09h20min para realização 

da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 
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escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º 

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007318-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DOS SANTOS KOSLOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007318-50.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MIRIAM DOS SANTOS KOSLOWSKI REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Diante da necessidade de perícia médica, 

nomeio como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do NCPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 09h50min para 

realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta 

Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na 

data designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º 
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As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007672-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007672-75.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

KATIA ALVES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Diante da necessidade de perícia médica, nomeio 

como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 09h10min para realização 

da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º 

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007577-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERICE PEREIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007577-45.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDERICE PEREIRA SOARES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Diante da necessidade de perícia médica, nomeio 

como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 09h40min para realização 

da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 
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incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º 

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007705-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENIR LOPES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007705-65.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ELENIR LOPES MENDES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Diante da necessidade de perícia médica, nomeio 

como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 09h00min para realização 

da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º 

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007866-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELUIZA LINHARES FRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007866-75.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ELUIZA LINHARES FRAGA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Diante da necessidade de perícia médica, 

nomeio como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do NCPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 08h50min para 

realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta 

Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na 

data designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º 

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008056-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY ANE NOYA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008056-38.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEIDY ANE NOYA SANTIAGO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Diante da necessidade de perícia médica, nomeio 

como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 08h40min para realização 

da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 
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que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º 

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002797-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JESUS CANAMARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002797-67.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDUARDO JESUS CANAMARO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de Cumprimento de Sentença em ação 

previdenciária ajuizada por Eduardo Jesus Canamaro em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Homologados os cálculos do exequente 

(id. 18677837), as RPVs foram expedidas nos id`s. 21362538 e 21362539, 

tendo o executado comprovado o pagamento nos id`s 24612905 e 

24612906, bem como, expedidos os alvarás judiciais de levantamento no 

id. 25449888. É o necessário. Decido. Analisando os autos, verifico que 

houve o pagamento dos valores devidos ao exequente, por meio de seu 

advogado, conforme evolam os alvarás judiciais de levantamento no id. 

25449888. Com efeito, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos 

do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II – a obrigação for satisfeita:” “Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença.” Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925 ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VELOZO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MARLENE VELOZO OAB - 899.619.191-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001172-90.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEANDRO VELOZO NASCIMENTO REPRESENTANTE: MARLENE VELOZO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC., Leandro 

Velozo Nascimento ajuizou “Ação Previdenciária com Pedido de 

concessão de Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência” em face 

de Instituto Nacional do Seguro Social, almejando, em síntese, condenação 

da autarquia ré na concessão do beneficio de amparo social por ser 

portador de deficiência, qual seja, Transtorno do Aspectro Autista (TEA). 

Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade da justiça (ID. 18318895). 

Contestação apresentada à ID. 19749100. A parte autora á ID. 21887069 

postulou pela desistência do feito, tendo em vista, o autor estar exercendo 

atividade laboral registrado ocupando vaga para deficiente em 

estabelecimento comercial, conforme descreve relatório de visita social de 

ID. 21510587. É o relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

exequente pleiteou a desistência do feito (ID. 21887069). Não havendo 

óbice ao pedido formulado pelo exequente, homologo a desistência da 

ação, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

VIII – homologar a desistência da ação”. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação por parte do requerente, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalhon Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008508-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005179-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIVERSON SOUZA GABRIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005179-96.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

DHEIVERSON SOUZA GABRIEL REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Considerando que o perito 

judicial anteriormente nomeado nos autos, Dr. Daniel Ângelo Tartari, não 

cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, até o momento não 

agendou a perícia médica, DETERMINO sua substituição com fundamento 

no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser 

substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o 

encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor perito advertido 

que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de pagamento integral 

ou adiantamento de honorários periciais, deverá restituir os valores de 

forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções 

impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 

468... § 2º. O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido 

de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não 

ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver 

realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução 

contra o perito, na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com 

fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário”. 

Destarte, considerando ser imprescindível a realização de prova técnica 

para o deslinde da controvérsia, nomeio como perito o Dr. Fábio Júnior da 

Silva, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a 

fé do seu grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 08 de abril de 2020, às 

15h10min para realização da perícia, que acontecerá nas dependências 

do fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para 
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a perícia na data designada, cientificando-a que deverá portar todos os 

seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único 

do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo 

da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 12 de março de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005034-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO LAZAROTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005034-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAIRO ANTONIO LAZAROTTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente 

nomeado nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não 

cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de 

reiteradamente intimado pela Gestora desta 4ª Vara Cível, 

injustificadamente deixou de entregar o laudo médico da perícia realizada 

na longínqua data de 25/04/2019, revelando total despreparo profissional e 

desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, determino sua 

substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 

468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, 

deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor 

perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de 

pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, deverá 

restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo 

processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído restituirá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não 

realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 17h00min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 08 de janeiro de 

2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal 

[1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, 

pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

§1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000338-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1000338 -24.2018.8.11.0040 Requerente: Maria Eunice dos 

Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Maria Eunice dos Santos ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do 

requerido à concessão do beneficio de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez. Relatou ser filiada à Previdência Social, bem como, 

totalmente incapacitada para o trabalho frente às seguintes moléstias: 

bursite do ombro (CID M75.5), Lumbago com ciática (CID: M54.5), tendinite 

calcificante do ombro (M 75.3), salpingite e ooforite agudas (CID 70.0). 

Asseverou que em razão das enfermidades requereu em 19/10/2017 a 

concessão do benefício de auxílio-doença (NB 120.026.787 -92), no 

entanto, negado pela autarquia requerida, ao fundamento que a 

incapacidade laborativa da segurada é anterior ao retorno de suas 

contribuições à Previdência Social. Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação (id 12411910), o requerido suscitou os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos, ao argumento da pré-existência da doença 

incapacitante da autora, bem como, ausência de incapacidade e a 

necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade da segurada. Juntou documentos e formulou quesitos. Em 

réplica (id. 12939921), a autora rebateu os argumentos articulados pelo 

réu, assim como apresentou quesitos. A decisão id. 13226181 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial acostado no id. 19188703. A autora impugnou o Laudo Pericial (id. 

19790529). O requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 

20940031. É o necessário. Decido. Com narrado, postula a requerente a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei 

n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da 

referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

(...)” Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez 

são a incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada 

pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação, impossibilidade do exercício 

de atividade que garanta ao segurado sua subsistência e cumprimento da 

carência, quando exigida. No caso dos autos, inobstante a carência 
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exigida para a concessão dos benefícios postulados na inicial (art. 25, 

inciso I, da Lei n.º 8.213/91), a prova pericial do juízo (id. 16749149) não 

concluiu pela total incapacidade da parte autora para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Aos quesitos do INSS, 

respondeu o perito judicial: 1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? 

Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? Resposta: Maria Eunice dos 

Santos ,65 anos. A periciad a compareceu a perícia deambulando sem 

auxílio de órteses e próteses relatando dor em ombros e cirurgia em 

tornozelo esquerdo com muitos anos de evolução e que não lembra data 

de realização . LOC, BEG, MUC PA=1 60/10 0mmhg AP=MV + sem ruídos 

adventícios AC= RR, BNF, sem sopros Sem restrição de ADM das 

articulações do s membro s superiores Ausência de atrofia dos membros 

superiores Sem calosidades em ambas as mãos Pulsos periféricos 

presentes Sem déficit de adm dos membros inferiores Sem cacifo dos 

membros inferiores Reflexos patelares presentes e simétricos Cicatriz em 

tornozelo esquerdo sem fístulas e nódulos a palpação (material de síntese 

) Laségue negativo Marcha sem claudicação 2) Qual a atividade laborativa 

habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? 

Resposta: Relata cozinheira e doméstica, empregada segundo CTPS 3) 

Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 

Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas 

no exercício dessa atividade? Resposta: Moderada ; limpar e arrumar todo 

o local em seus mínimos detalhes: janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, 

área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e 

tapetes, atuar com limpeza de área externa e interna, lavagem de vidros, 

abastecer os ambientes com materiais, retirar lixo, limpeza no escritório, 

banheiros, vestiários, persianas, varrer a fábrica, ou empresa, realizar a 

reposição de material de higiene, bebedouro, manter rotinas de higiene e 

limpeza, ou seja, em geral o Auxiliar de Limpeza irá trabalhar em prol da 

organização e higienização dos ambientes 4) Diga o Sr. Perito se a parte 

autora apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como 

sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: 

Não. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da 

patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: Sim, uncoartrose 

cervical (M50), tendinopatia e bursite do ombro esquerdo(M75) , sequela 

de fratura do tornozelo esquerdo (Y86), não. 6) Caso a resposta ao 

quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

completar? Resposta: Exame físico e exames complementares (...) 8) No 

caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a 

Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu 

AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE 

. Resposta: Não se aplica. 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja 

afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada( residual) ? Resposta: 

Estabilizada. 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. 

Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para 

o diagnóstico declinado? Resposta: Não. 11) Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. Resposta: Não. A mesma reposta ao quesito n° 8 

“não se aplica” também foi utilizada para responder aos quesitos n°s 12 a 

17. (...) Aos quesitos da segurada, respondeu o expert: 1 – Atualmente a 

Requerente é portadora de alguma enfermidade / deformidade que o 

incapacite? Apresentar CID e possível tratamento. Resposta: Não, 

uncoartrose cervical (M50), tendinopatia e bursite do ombro 

esquerdo(M75), sequela de fratura do tornozelo esquerdo (Y86) A mesma 

reposta ao quesito n° 8 “não se aplica” também foi utilizada para 

responder aos quesitos n°s 2 a 7. 8 – Não sendo a Requerente portadora 

de doença ou lesão ou se desta não decorrer a incapacidade para o 

trabalho, em que elementos do exame se fundamenta a resposta? 

Resposta: Exame médico pericial, relatórios e atestados médicos e 

exames apresentados. Em conclusão, asseverou o médico perito judicial: 

“III CONCLUSÃO Do exposto conclui-se que o periciado não se encontra 

incapacitado para suas atividades profissionais mas consta em seu CNIS 

aposentadoria por idade”. Como se observa, o laudo pericial elaborado por 

perito nomeado pelo juízo não concluiu pela plena e permanente 

incapacidade da parte autora para atividades laborais como sustentado na 

peça de ingresso. Aliás, além da ausência de agravamento das moléstias, 

o perito judicial ainda anotou na resposta ao quesito n° 11 que a segurada 

não apresenta incapacidade para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. Desta feita, não comprovado o requisito da 

incapacidade para atividade laborativa que garanta à autora sua própria 

subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de 

auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que 

inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz 

jus à aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em 

gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. 2. Não há nos autos demonstração de 

incapacidade para o trabalho no período compreendido entre o 

requerimento administrativo, o ajuizamento da ação e a realização do 

exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita 

ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito 

nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo 

apresentado .  4 .  Ape lação  desprov ida . ”  (TRF-3  -  AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela autora, pois, tantos os quesitos 

formulados pelo requerido como os demais esclarecimentos foram 

exibidos pelo médico perito de forma clara, objetiva e conclusiva para o fim 

de atestar a total capacidade da segurada para atividades laborativas. 

Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. 

NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA 

ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE 

REQUISITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO 

PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 
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impugnação ao Laudo médico Pericial id. 19790529. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela requerente 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro 

no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

10 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002809-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1002809-13.2018.8.11.0040 Requerente: Lucimar de Araújo 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Lucimar de Araújo ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do 

requerido à concessão do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez. Relatou ser filiada à Previdência Social, bem como, 

totalmente incapacitada para o trabalho em razão de graves doenças 

cardíacas. Asseverou que em razão da moléstia sofrida, requereu a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez junto ao requerido, 

negado, no entanto, ao fundamento da necessidade de novo requerimento 

de conversão do benefício auxílio-doença para aposentadoria por 

invalidez. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 

14571848), o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal 

como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos 

pedidos, ao argumento da ausência de incapacidade da requerente, bem 

como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade da segurada. Juntou documentos e formulou quesitos. 

Réplica id. 14638326. A decisão id. 14699489 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. A autora apresentou 

quesitos (id. 14903487). Laudo Pericial acostado no id. 17991797. A 

autora impugnou o Laudo Pericial (id. 18046188). O requerido quedou-se 

silente, consoante certidão id. 20935040. É o necessário. Decido. Com 

narrado, postula a requerente a concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei n° 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 42 da referida lei, 

verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que 

o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” Assim, os requisitos para 

concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao 

segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do artigo 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; In casu, a carência mínima legal para a 

concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida pela 

segurada, tanto é que lhe foi anteriormente concedido o benefício de 

auxílio-doença pela autarquia ré. No tocante à incapacidade laborativa, a 

prova pericial (id. 17991797) não concluiu pela total incapacidade da parte 

autora para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. No 

quadro histórico do Laudo, apontou a perita judicial: “I.1. Da Petição inicial. 

O Requerente inicia AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO –DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ contra o 

Requerido. 1.2 Relato do Autor . O Requerente queixa-se de cansaço aos 

pequenos esforços, que a faz ter dificuldade para realizar as atividades 

do dia a dia e ao falar. Refere ainda diminuição de forca em braços Realiza 

acompanhamento ambulatorial. Nega etilismo/tabagismo . Escolaridade: 

Ensino fundamental incompleto. Realiza suas atividades do dia a dia sem 

auxílio de terceiros.” Ao exame físico, descreveu a expert: “II - EXAME 

FÍSICO GERAL O periciando estava trajada corretamente, lúcido e 

orientado no tempo e espaço, colaborativo. Bom estado geral, corado, 

hidratado e eupnéico. O periciando estava trajada corretamente, lúcido e 

orientado no tempo e espaço, colaborativo. BRNF 2T SEM SOPROS 

AUDÍVEIS MV+ SEM RUÍDOS ADVENTÍCEOS Não se notam cicatrizes, 

escoriações, equimoses ou hematomas em todo tegumento. Paciente 

deambula sem qualquer claudicação. Boa perfusão periférica de membros 

inferiores, panturrilhas livres, sem edemas. Exame neurológico evidencia 

sensibilidade preservada e força muscular grau V (normal - movimento 

contra a força da gravidade e grande resistência) em todos os 

dermátomos e grupamentos musculares examinados, respectivamente.” 

(g.d.n) Indicou, ainda, a existência e exames complementares: “III – 

EXAMES COMPLEMENTARES ABRIL/2018 – TESTE ERGOMETRICO – O 

PACIENTE NÃO APRESENTOU SINTOMATOLOGIA DE INSUFICENCIA 

CORONARIANA. Teste de resposta normal ao esforço. Não compatível 

com resposta isquêmica do miocárdio. Comportamento de pressão arterial 

normal.” (g.d.n) Aos quesitos, respondeu a perita: 1). Qual o nome e a 

idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de saúde do (a) autor 

(a)? Resposta: Lucimar de Araújo, 44 anos, bom estado geral. 2). Qual a 

atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é empregada 

ou “autônoma”? Resposta: Zeladora, empregada . 3). Diga o Sr. perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? Resposta: Zeladora, realiza esforços físicos de moderados a 

intensos. 4). Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: Não apresenta. 5). Diga o 

Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? Resposta: Paciente não está acometida de 

nenhuma patologia. (g.d.n) 6). Caso a resposta ao quesito anterior seja 

afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? 

Resposta: Não se enquadra. A mesma resposta ao quesito anterior “não 

se enquadra” também utilizada nas respostas aos quesitos n°s 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 16 e 17. 11). Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. Resposta: Não se configura incapacidade. (g.d.n) Em conclusão, 

asseverou a médica perita: “IV - CONCLUSÃO Pode-se afirmar baseado 

no fator cronológico, fator social e fator clinico que a paciente avaliada 

encontra-se capacitada de retornar as atividades laboratoriais que exercia 

e pela criteriosa avaliação realizada, considero-a capacidade para 

atividades laborais. Sugiro investigação ambulatorial com realização de 

exames que comprovem alguma doença cardíaca/pulmonar que justifiquem 

sintomas relatados pela requerente.” (g.d.n) Como se observa, o laudo 

pericial não concluiu pela plena e permanente incapacidade da parte 

autora para atividades laborais como sustentado na peça de ingresso. 

Aliás, a ausência total de incapacidade laborativa da autora ficou 

amplamente demonstrada nas respostas aos quesitos n°s 5 e 11 no Laudo 

Pericial, as quais revelaram que a segurada NÃO ESTÁ ACOMETIDA DE 

NENHUMA PATOLOGIA, bem como, não se configura incapacidade 

laborativa, apta, portanto, para retornar as atividades laboratoriais que 

exercia, conforme apontado na conclusão do estudo pericial. Desta feita, 

não comprovado o requisito da incapacidade para atividade laborativa que 

garanta à autora sua própria subsistência, nos termos do art. 42 e 
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seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe na espécie. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Por sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio acidente é devido ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Não há nos 

autos demonstração de incapacidade para o trabalho no período 

compreendido entre o requerimento administrativo, o ajuizamento da ação 

e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre 

persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões 

periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de 

desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela autora, pois, tantos os quesitos como os 

demais esclarecimentos foram exibidos pelo médico perito de forma clara, 

objetiva e conclusiva para o fim de atestar a total capacidade da segurada 

para atividades laborativas. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial id. 18046188. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro 

no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

12 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40322 Nr: 3137-43.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR EMPREENDIMENTOS 

AGROPEC.IND.COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13.602, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A, DANIELA HOFFMAN 

ZAMBENEDETI - OAB:13461-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21.382, FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - OAB:OAB/BA 52.104, 

KELI DIANA WEBER VERARDI - OAB:15.985-B, TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18436/O, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217-MT, Tiago 

Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:15.079/MT

 Processo n° 3137-43.2007.811.0040

Código nº 40322

VISTOS ETC,

Não prosperam os argumentos aduzidos pela executada às fls. 376/377 

quanto à indispensabilidade dos bens móveis constritos às fls. 196/197 

para a manutenção da empresa devedora, pois, a simples constrição dos 

veículos de sua propriedade não impede o uso dos bens, mas apenas a 

transferência de propriedade.

 Ademais, observo que a constrição perdura por quase 4 (quatro) anos e 

sem que a devedora demonstrasse de forma concreta que a restrição 

tivesse impedido o uso dos veículos em suas atividades.

Com efeito, INDEFIRO o pedido de liberação dos registros de impedimento 

de alienação sobre os veículos.

De outro lado, diante da expressa rejeição por parte da credora quanto ao 

pedido da executada para substituição dos bens a garantir a dívida 

executada, mantenho a constrição sobre os veículos de fls. 196/197.

Em arremate, cumpra-se integralmente a decisão proferida nos autos da 

ação de execução n° 1674-95.2009.811.0040, Código nº 53102.

Às providências.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 11 de março de 2020.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53102 Nr: 1674-95.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR EMPREENDIMENTOS 

AGROPEC.IND.COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A, KELI DIANA 

WEBER VERARDI - OAB:15.985-B

 Processo n° 1674-95.2009.811.0040

Código nº 53102

Exequente: União

Executada: Gaspar Empreendimentos Agropecuária, Indústria e Comércio

VISTOS ETC,

De início, defiro o pedido da executada de fls. 250/254 no tocante à 

reunião do presente feito aos autos n° 3137-43.2007.811.0040, Código 

40322.

Noutra banda, a liberação da constrição sobre os veículos levada a efeito 

às fls. 132/133, por ora, não comporta acolhimento, pois, há nos autos 

documentos que revelam tratar-se de grupo econômico, conforme se 
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observa do pedido de substituição de bens a garantir o pagamento da 

dívida com a oferta de bem imóvel em nome da Delicious Fish Indústria e 

Comércio Ltda, consoante Laudo de Avaliação de fls. 193/200, no qual 

informa tratar-se do mesmo CNPJ entre as mencionadas empresas.

Além disso, a própria executada postulou o reconhecimento da 

indispensabilidade para seu funcionamento em relação aos veículos I/GM 

D20 Conquest, placas LYA 2381, Ford/F12000, placas JZA 4668 e outros, 

embora em nome da Delicious Fish Indústria e Comércio Ltda.

Logo, neste momento, não há evidências concretas nos autos de que os 

bens móveis constritos sejam de propriedade de terceiros estranhos à 

lide.

Quanto aos demais pedidos formulados pela executada, intime-se a 

exequente com vistas dos autos para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar expressamente sua anuência ou não, sob pena de 

concordância tácita.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 11 de março de 2020.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162808 Nr: 10816-79.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIO JOÃO JASKULSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E HUMANO - INDSH, ONKOS - SERVIÇOS DE CIRURGIA E 

ONCOLOGIA LTDA, PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANDRE TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605, JOSENIR TEIXEIRA - OAB:125253

 Impulsiono os presentes autos para intimar os requeridos para, no prazo 

legal, apresentar suas alegações finais.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96948 Nr: 8942-98.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANKARDEC DE SOUZA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE CABRAL ANDRADE - 

OAB:18584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAQUELINE CABRAL 

ANDRADE, para devolução dos autos nº 8942-98.2012.811.0040, 

Protocolo 96948, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006190-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA LANZANA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VALTER 

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1006190-63.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 4.786,52 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: Av. Porto Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 Nome: EVANDRO GERALDO VOZNIAK Endereço: AV. 

PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DANIELA LANZANA & CIA LTDA - ME CNPJ: 

02.478.588/0001-19 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 12 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO BRIAN ALVES DALASTRA (REQUERENTE)

CAMILA EUZEBIO LORASCHI DALASTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVAZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

KELEN CAVALHEIRO (REQUERIDO)

FLYTOUR VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000531-05.2019.8.11.0040. REQUERENTE: PHABLO BRIAN ALVES 

DALASTRA, CAMILA EUZEBIO LORASCHI DALASTRA REQUERIDO: 

FLYTOUR VIAGENS LTDA, VIVAZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

KELEN CAVALHEIRO Vistos etc. Em que pese o pedido de redesignação 

da audiência de instrução e julgamento designada formulado pela 

requerida Kelen Cavalheiro, ante a existência de litisconsorte passivo, 

deverão as partes, em audiência, manifestar quanto ao interesse no 

depoimento pessoal da referida requerida. Caso haja insistência no 

depoimento pessoal da requerida, proceda-se com a redesignação do ato. 

Caso contrário, não havendo interesse no depoimento pessoal da 

requerida, mitigada ficará a revelia da mesma, ante a justificativa 

devidamente comprovada de ausência no ato (Num. 30109874), devendo 

ser procedida com a colheita dos depoimentos das testemunhas arroladas 

pelas partes. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011313-25.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708-O (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011313-25.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: SISTAL ESCRITORIO DE 

CONTABILIDADE LTDA - ME EXECUTADO: EDEMILSON DE MIRANDA - ME 

Vistos etc. Considerando a informação constante no Num. 27664523, no 

sentido de que o veículo penhorado não se encontra com o executado, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004794-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004794-51.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: NEVIO MANFIO EXECUTADO: 

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA Vistos etc. Ante a certidão de Num. 

28761254, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DHELMA DA CONCEICAO GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001637-65.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DHELMA DA 

CONCEICAO GODOI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

02/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CANHOTO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

TATIANE CANHOTO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001639-35.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:TATIANE 

CANHOTO DE MEDEIROS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI, YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU 

POLO PASSIVO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

CARGAS EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001571-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULEBLAN ANTONIO SOUSA PAULA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

MECANIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo: 1001571-85.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 15:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001588-24.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 15:50 .
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003457-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANDRE RIGO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003457-56.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 16:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003668-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORDEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1003668-92.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 16:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003839-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FERREIRA COELHO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1003839-49.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 16:20 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011119-25.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Processo: 8011119-25.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005834-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005834-97.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 05/02/2020 Hora: 11:20hs. sorriso/mt 06/09/2019 Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005834-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1005834-97.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte interessada(advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 30072316, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso - MT, 12 de março de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005834-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005834-97.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ALEXANDRE INACIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c danos morais em que a parte reclamante sustenta que após ter 

negociado e pago as parcelas em atraso de um financiamento feito com o 

Banco requerido, no ano de 2017, se surpreendeu quando em 2019 

descobriu que seu nome estava inscrito no SPC em razão desta dívida já 

adimplida, requerendo indenização por danos morais e a declaração de 

inexistência de débito. A requerida defende legalidade da sua conduta, 

negando a existência de elementos de responsabilidade civil. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Quanto ao mérito da presente demanda insta 

salientar que é incontroverso que houve quitação da dívida da parte 

requerente perante a requerida, e que esta já procedeu a baixa da 

respectiva negativação da autora conforme determinado em tutela 

antecipada. Assim sendo, é medida imperiosa declarar a inexistência do 

débito conforme requerido pelo autor. Conquanto, quanto aos danos 

morais, insta salientar existe outro registro de negativação da parte 
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requerente (Num. 22838112), por outra empresa, e, nos termos da Sumula 

385 do STJ, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição. Por esta razão não há que se falar em indenização por 

danos morais. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para DECLARAR a inexistência do débito referente às parcelas do 

ano de 2017 objeto da presente demanda, devendo a parte requerida 

proceder definitivamente as baixas que se fazem necessárias. JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação de indenização por danos 

morais. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001624-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA CARNEIRO REGO FAGUNDES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1001624-66.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 15:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM PLENTZ WEITBRECHT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

Processo: 1001559-71.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 14:40 .

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000788-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000788-64.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 13:30

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006671-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006671-55.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARGARETE PACHECO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Intime-se a parte requerida para trazer aos autos o 

histórico de consumo do período posterior a 10/2019 até os dias atuais, no 

prazo de 15 dias. Após, manifeste-se a parte autora e, na sequência, 

conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINA MAURICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001643-72.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ALCINA MAURICIA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) 

Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANGION (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Processo: 1001616-89.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO MARTINES PEGUIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))
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Processo: 1002792-40.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para a nova data 

de realização da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte exequente independente de sua 

intimação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 14:40

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004538-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR MOREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004538-40.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA VEDANA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

LETICIA NEVES PIROLO OAB - PR92548 (ADVOGADO(A))

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REU)

 

Processo: 1001620-29.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 14:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008711-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1008711-10.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA MARIA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Considerando a 

informação de descumprimento da liminar pela parte requerida (Num. 

1008711-10.2019.8.11.0040), intime-se novamente a requerida para 

cumprimento da decisão de Num. 27421012, ou seja, SE ABSTENHA DE 

EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ÁGUA NA UNIDADE 

CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito pretérito, devendo os 

pagamentos mensais se circunscreverem ao respectivo consumo, bem 

como se abstenha de inserir o débito discutido na presente demanda em 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação, contados da 

intimação, sob pena de multa, a qual majoro para R$1.000,00, nos termos 

do art. 537, §1º, do NCPC. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIANE UNTAR ORTELLADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001621-14.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 14:10 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000928-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CAROLINA DE MOURA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000928-98.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DHELMA DA CONCEICAO GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Processo: 1001637-65.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 14:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CANHOTO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

TATIANE CANHOTO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1001639-35.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 .
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOPES BERNARDES (REQUERIDO)

 

Processo: 1000320-71.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002889-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & FALQUETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. DE SOUZA TAPECARIA - ME (EXECUTADO)

AMILTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002889-40.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010294-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON PRESTES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010294-13.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005189-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES TERESINHA MASWOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE VISUAL (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1005189-06.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente(advogado) para 

no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida juntada no Id. 24982466. Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2019. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000785-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ KARKLE (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000785-12.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a correspondência devolvida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006404-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA PEREIRA DA SILVA FELLIS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006404-83.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005296-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RAINE PEREIRA HERMES (EXECUTADO)

NILSON CAMPOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1005296-53.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado da parte EXECUTADA, considerando 

que o ultimo endereço informado é do local de trabalho da esposa de uma 

das partes do polo passivo. Sorriso/MT, 12 de março de 2020. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004335-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR GARCIA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR VERARDO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004335-49.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010548-88.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DO NASCIMENTO CABRAL (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010548-88.2013.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça e sobre os 

rumos da execução, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1003195-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM GUARIPUNA DE LIMA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003195-77.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000526-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICLIS ABNER DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA OAB - MT19973/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1000526-80.2019.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

executada (advogado), para que cumpra a sentença/acordão proferida 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado na 

atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente 

ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Sorriso/MT 12 de Março de 2020. Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010857-46.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO RIGON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ELIANDRO VOLLMERHAUSER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010857-46.2012.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010857-46.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO RIGON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ELIANDRO VOLLMERHAUSER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010857-46.2012.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RIBEIRO REGO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002133-36.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003433-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN VASCONCELOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA APARECIDA DE GODOY (REQUERIDO)

GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAYANA SAMARA DA SILVEIRA MUNIZ OAB - MT23848/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003433-62.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008142-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SATTLER PEREIRA (REQUERENTE)

ELENICE MAGNAGNAGNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO(A))

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (REQUERIDO)

 

Processo n º 1008142-09.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

que decorreu o prazo de 30 (trintas) dias, em 26/02/2020, a parte 

reclamada apresentasse resposta a inicial, sem qualquer manifestação até 

a presente data. Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte 

reclamante para no prazo de 15(quinze) dias requere o que entender de 

direito, conforme despacho ID. 26476953 Sorriso - MT, 12 de Março de 

2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008142-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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OSMAR SATTLER PEREIRA (REQUERENTE)

ELENICE MAGNAGNAGNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO(A))

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (REQUERIDO)

 

Processo n º 1008142-09.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

que decorreu o prazo de 30 (trintas) dias, em 26/02/2020, a parte 

reclamada apresentasse resposta a inicial, sem qualquer manifestação até 

a presente data. Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte 

reclamante para no prazo de 15(quinze) dias requere o que entender de 

direito, conforme despacho ID. 26476953 Sorriso - MT, 12 de Março de 

2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000391-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOALHERIA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA BERTOLINO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000391-39.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a correspondência devolvida nos autos, no 

prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010068-13.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE LIMA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010068-13.2013.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-42.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE TEIXEIRA DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VIA BRASIL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

ELISETE AGUSTINI (REQUERIDO)

CLAUDIO NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

FRANCELINO FERREIRA GIL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010521-42.2012.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004038-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MELO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004038-08.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000936-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ROGERIO FERREIRA (REQUERIDO)

 

COMARCA DE SORRISO MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO 

PROCESSO Nº. PJE 1000936-75.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça juntada no ID.29134225. Sorriso/MT, 12 de Março de 2020 – 

Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000065-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAK TRATORES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº. PJE 

1000065-79.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte exequente (advogado) para no prazo de 10(dias) 

dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça juntada no 

ID.27666323. Sorriso/MT, 12 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – 

Técnica Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203582 Nr: 11604-25.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:28.753/RS

 Processo: 11604-25.2018.811.0040 – código 203582

C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi 

designado o 16 DE MARÇO DE 2020 ÀS 13H30MIN. para realização da 

audiência de conciliação, a realizar-se no CEJUSC, bem como fica desde 

logo o patrono cientificado de que deverá trazer o suposto autor do fato 

independente de sua intimação.

 Sorriso/MT, 11 de março de 2020.

 Kelly Cimi

Analista Judiciária
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002614-91.2019.8.11.0040 Reclamante: LILIANE RODRIGUES FERREIRA 

Reclamado: FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO Vistos etc. 

Certifique-se se o pedido de reabertura de prazo foi realizado dentro do 

prazo para apresentação das contrarrazões (10 dias a partir da 

intimação). Se tempestivo o pedido, concedo, desde já, a reabertura do 

prazo para que a reclamante ofereça suas contrarrazões. Do contrário, 

INDEFIRO o pedido e determino a remessa dos autos à Turma Recursal. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003469-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MINOSSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLARISSE FREDRICH (REQUERIDO)

TIAGO ANTONIO MOOS (REQUERIDO)

BERNARDETE FREITAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1003469-07.2018.8.11.0040 Exequente: PAULO CESAR MINOSSO - ME 

Executado: GLARISSE FREDRICH e outros (2) Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA do 

veículo indicado na petição retro, devendo ser procedida a devida 

RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o 

BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em 

que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003802-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH SOUSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003802-90.2017.8.11.0040 Exequente: LARISSA INA GRAMKOW 

Executado: RUTH SOUSA RIBEIRO Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 
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DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010382-56.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANY RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010382-56.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: JURANY RIBEIRO DE SOUZA Vistos etc. Compulsando os 

autos verifica-se que o executado não fora localizado para citação. Sendo 

assim, DEFIRO O PEDIDO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, CITE-SE e INTIME-SE o 

executado por EDITAL, nos termos do Enunciado 37, do FONAJE, podendo 

o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do 

NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU 

NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§ 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA proceder a conversão do ARRESTO em 

PENHORA, designando-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, oportunidade em 

que o executado poderá APRESENTAR EMBARGOS. NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, ou HAVENDO a REJEIÇÃO da ALEGAÇÃO DE 

IMPENHORABILIDADE, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE, com a 

conclusão dos autos para extinção (se a penhora for integral). Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003488-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ANTONIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003488-47.2017.8.11.0040 Exequente: CLEVERSON ANTONIO ALVES 

Executado: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando a informação prestada 

pela Conta Única de que não foi localizado o valor supostamente 

depositado pela reclamada (Num. 21567789), intime-se a reclamada para, 

no prazo de cinco dias, apresentar o comprovante de pagamento do 

depósito judicial correlato, visto que o documento apresentado por ela, ao 

que parece, trata-se de DOC/TED (Num. 20547674), o qual não é permitido 

para realização de depósitos judiciais, sendo obrigatório, para tanto, o 

pagamento da guia emitida diretamente no site do TJMT. Apresentado o 

documento, encaminhe-se à Conta Única para as providências 

necessárias à vinculação do valor. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001665-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR HENRIQUE DA SILVA MARCELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: EDUARDO CANDIDO 

DA SILVA Executado: JUNIOR HENRIQUE DA SILVA MARCELINO Número 

do Processo: 1001665-33.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 
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como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005271-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BRUNHOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005271-74.2017.8.11.0040. AUTOR(A): ALZIRA BRUNHOLI REU: 

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO Vistos etc. Primeiramente, impende pontuar que, nos termos 

do RE 631240/STF, com repercussão geral, “a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas”. In casu, embora a parte autora tenha apresentado novos 

laudos médicos nos autos, indicando, transtorno depressivo, dentre 

outros (Num. 29256448), fato é que as doenças, objeto do requerimento 

administrativo e, posteriormente, do ajuizamento da presente ação, ainda 

persistem (Num. 26871605). Assim, o simples fato da parte autora, 

durante o decorrer do feito, ter desenvolvido/contraído nova doença, por 

si só, não obsta o prosseguimento da ação. Porém, considerando que não 

há qualquer óbice e prejuízo às partes na submissão de novo 

requerimento administrativo, com base nos novos laudos médicos 

acostados aos autos, oportunizo que a parte autora, no prazo de 30 dias, 

dê entrada no requerimento administrativo junto à parte requerida, juntando 

aos autos o respectivo comprovante, até mesmo porque, sendo concedido 

administrativamente o benefício, o presente feito perderá seu objeto. No 

mais, considerando o disposto no art. 9º, §3º, da EC 103/2019, determino 

a inclusão do MUNICÍPIO DE SORRISO no polo passivo da demanda, 

citando-o/intimando-o dos termos da ação, bem como para que cumpra a 

tutela antecipada concedida no Num. 30101053. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003270-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDA MARSILIA DOMENICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA (EXECUTADO)

ROSIVANIA DA SILVA MEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: BENILDA 

MARSILIA DOMENICO Reclamado: ROSIVANIA DA SILVA MEIRA e outros 

Processo nº. 1003270-19.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA FUGA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: OLINDA FUGA 

PIRES Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1000050-08.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004527-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALFRIO SOLUTIONS S.A. (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1004527-45.2018.8.11.0040 

ANTONIO LUCAS SOARES EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

e outros Vistos etc. Considerando que foi informada a quitação do débito 

excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará 

judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada pelo 

exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do 

Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 594892-4 / 

2020 Quarta-feira, 11 de Março de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1004527-45.2018.811.0040 Requerente: ANTONIO LUCAS 

SOARES Advogado: ANA JULIA BOFF NEUMANN Requerido: METALFRIO 

SOLUTIONS S/A Advogado: LEONARDO LUIZ TAVANO Beneficiário: ANA 

JULIA BOFF NEUMANN Conta Judicial 1000124561847 Valor: R$ 5.765,25 

(cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) 

Autorizado: ANA JULIA BOFF NEUMANN CPF/CNPJ: 008.024.661-33 Data 

de Emissão: 11/03/2020 Titular Conta ANA JULIA BOFF NEUMANN 
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CPF/CNPJ Titular Conta 008.024.661-33 Banco Agência Conta Tipo Conta 

001 - Banco do Brasil S.A. 14923 156558 Conta Corrente Forma Liberação 

Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006901-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRENE AGROINDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BRANT DE CARVALHO FIGUEIREDO OAB - MA8560 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: FRANCISCO 

LEITE DOS SANTOS Reclamado: AGRENE AGROINDUSTRIAL LTDA 

Processo nº. 1006901-97.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003169-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SARAIVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003169-11.2019.8.11.0040 Reclamante: MARIA SARAIVA FELIX 

Reclamado: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela 

parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento 

de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-44.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA REGINA MEDEIROS BANDEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES EM SAUDE COLETIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010721-44.2015.8.11.0040 Reclamante: GLAUCIA REGINA MEDEIROS 

BANDEIRA Reclamado: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES EM SAUDE 

COLETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE), as quais ficarão suspensas, eis que beneficiária da 

justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006829-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RENATO BAGAO (REQUERENTE)

DRIANDA STEPHANIE FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: DRIANDA 

STEPHANIE FERRAZ e outros Reclamado: JNORTE CONSTRUTORA EIRELI 

- EPP Processo nº. 1006829-13.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000258-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ANTONIO VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA XAVIER OAB - MT22834/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ARI ANTONIO 

VIEIRA MARTINS Reclamado: FERNANDO JOSE VIEIRA Processo nº. 

1000258-94.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 
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procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007365-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE BERTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

GILBERTO CARLOT (REQUERIDO)

DARLAN CARLOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1007365-58.2018.8.11.0040 Reclamante: MARIA SALETE BERTE 

Reclamado: GILBERTO CARLOT e outros (2) Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração manejados pelo reclamado, sob a alegação de 

omissão e obscuridade, eis que, ao reconhecer o pagamento realizado 

pela reclamante no valor de R$ 12.000,00 e R$ 6.870,00, deixou de indicar 

o Num. onde se encontram os comprovantes de pagamento do primeiro 

valor indicado (R$ 12.000,00), bem como não se atentou para o fato de 

que o montante de R$ 6.870,00 foi pago pela reclamante antes da 

renegociação da dívida com a confecção da confissão de dívida ora 

discutida (Num. 28940306). A reclamante, devidamente intimada, aduziu, 

em síntese, que o reclamado pretende apenas rediscutir o mérito da 

questão, indicando que os comprovantes de pagamento do valor de R$ 

12.000,00, estariam acostados em Num. 17078272. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PARCIAL 

PROVIMENTO. Isso porque, realmente a sentença prolatada não 

considerou pontos cruciais que levaram, equivocadamente, ao 

acolhimento dos pedidos iniciais, senão vejamos: É inegável que os 

pagamentos que totalizaram o montante de R$ 6.870,00 foram realizados 

muito antes da renegociação da dívida e confecção da confissão de dívida 

objeto deste feito, portanto, por óbvio, tal montante já havia sido abatido do 

débito originário, sendo oportuno constar, ainda, que não restou 

reconhecida a prática de agiotagem, objeto da sentença que não foi 

atacada via qualquer recurso. Nesta toada, por consequência lógica, não 

é possível nova amortização de tal valor. Da mesma forma, a sentença 

reconheceu o pagamento no valor de R$ 12.000,00, ante os comprovantes 

apresentados em Num. 17078272, porém, ao reanalisar atentamente tais 

documentos, constata-se tratar de boletos emitidos, vinculados à 

confissão de dívida, porém os mesmos estão desacompanhados de 

qualquer comprovante de quitação, existindo apenas uma anotação à mão, 

com os seguintes dizeres “pago”, o que, por óbvio, não pode ser 

considerado para quitação dos valores. Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e lhes dou PARCIAL PROVIMENTO para corrigir o dispositivo 

da sentença, sendo que, onde se lê: “Ante o exposto e, por tudo que 

consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial 

para o fim de declarar a quitação parcial do débito objeto do termo de ID 

17078272 no valor de R$ 18.870,00 (dezoito mil e oitocentos e setenta 

reais)”, leia-se: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, mantendo, no mais, a 

sentença tal como lançada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006165-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RETZLAFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006165-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA RETZLAFF 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte 

reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou o histórico de utilização 

dos serviços de chamadas efetuadas e recebidas, no o ano de 2014 e 

2015, no Num. 29642952, aliado aos comprovantes de faturas emitidas e 

pagas do ano de 2015, no Num. 29642951. Ainda que se afirme que 

dentre tais documentos haja apenas telas do sistema interno da ré, 

produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura 

aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a 

ocorrência de adimplemento parcial e a impugnação meramente genérica 

que lhes fez a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança 

suficiente para que se conclua pela existência de relação jurídica. 

Ademais, em tempo de contratação de serviços por call center e internet, 

o contrato escrito não pode ser considerado o único meio de prova 

suficiente a demonstrar o pacto. Assim, embora a parte reclamante 

sustente que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou 

a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória 

negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de 

serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação 

jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao 

lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 
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DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, e, via de consequência, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, diante da prescrição da 

cobrança, condizente com o art. 206, §5º, I do CC. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001527-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LUIZ MARIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRRY PETER FAVERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001527-66.2020.8.11.0040 Reclamante: ADEMIR LUIZ MARIM Reclamado: 

HENRRY PETER FAVERO Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-36.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLICIO DIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: OLICIO DIAS 

PEREIRA Processo nº. 8010060-36.2013.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003843-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REINHERDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003843-86.2019.8.11.0040 Reclamante: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA 

- ME Reclamado: RICARDO REINHERDT Vistos etc. A parte reclamante foi 

devidamente intimada para indicar o endereço da parte reclamada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189444 Nr: 3766-31.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL VICTOR NORONHA SILVA, RODRIGO 

JOSÉ GIEHL, IRENILDO VAGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vanessa lima - OAB:

 Em cumprimento à Seção 35 do Capitulo 07 da CNGC/MT, impulsiono estes 

autos com a fim de intimar a Dra. VANESSA LIMA DE SOUZA - OAB/MT 

17.937, advogada de defesa do réu Gabriel Victor, para que no prazo de 

10 (dez) dias apresente as alegações finais nos presentes autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119875 Nr: 1447-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo n.º 1447-32.2014.811.0040 (Código 119875)

VISTO/MV.

Considerando a cota ministerial de fl. 223, onde consta que o MPE logrou 

êxito na localização das testemunhas, designo nova data de audiência 

para o dia 25/03/2020 às 14:00 horas.
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Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 30 de maio de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 219066 Nr: 9400-71.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, 

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, LEONIR DE OLIVEIRA, ADILSON DA 

COSTA SILVA, FRANCIELE CERATTI, WANDREY ALEXANDRE 

DORNELLAS REZENDE, EMERSON OLDONI PAGNONCELLI, DIONATAN 

NEVES BRITO, RENATO PEREIRA DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23208/O, ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - 

OAB:24184, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7579-B, CARLOS 

ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, DANIELLY PARMA TIMIDATI - 

OAB:25660/O, Danilo Militão De Freitas - OAB:19747/O, DOUGLAS 

LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10.823, EMILLE SOARES BERTON - 

OAB:27030/O, FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - 

OAB:355.024 SP, HIGOR H DE ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23.421 - 

MT, JIUVANI LEAL - OAB:24645/MT, KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19370/MT, LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O, LUIS CARLOS 

NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, Marinez Ribeiro Hoffmann - 

OAB:27579/O, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576, 

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O, WALTER DJONES 

RAPUANO - OAB:16505/B, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - 

OAB:24067/O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão, formulado 

pelos réus FRANCIELLI CERATTI e RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, 

bem como indefiro o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas 

da prisão, vez que como dito anteriormente, não houve nenhuma alteração 

no quadro fático que justifique a restituição da liberdade aos réus, não 

havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.Sem prejuízo do 

acima exposto, abra vistas dos autos ao MPE para que este se manifeste 

quanto ao pedido do réu EMERSON OLDINI PAGNOCELLI, feito as fls. 

2.008.Ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso, se 

atuante no feito.Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade.Sorriso/MT, 10 de março de 2020.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104473 Nr: 7535-23.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS DA SILVA SUBRINHO, Cpf: 

04001904195, Rg: 2227210-0, Filiação: Norma Onice da Silva e Gideão 

Roxa Subrinho, data de nascimento: 04/01/1993, brasileiro(a), natural de 

Guaraniaçu-PR, solteiro(a), auxiliar de escritorio, Telefone 66 9722 6648. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. O DENUNCIADO DEVERÁ SE MANIFESTAR POR ESCRITO 

NOS AUTOS, ACERCA DO DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA 

TRANSCRITA ABAIXO..

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

ação penal pública, para CONDENAR o réu Elias da Silva Sobrinho, já 

qualificado, nas penas do artigo 157, §2º, I e II, c.c. art.14, II, c.c. art.70, 

caput, também do CP, por duas vezes, assim como pela prática do crime 

estampado no art.244-B, do ECA. Passo a dosimetria da pena.a) da pena 

privativa de liberdade:O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do 

CP estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para 

a adequação típica direta sub examine.Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à 

culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese 

exigível conduta adversa. O acusado é portador de maus antecedentes, 

consoante se nota de sua folha em anexo. A personalidade do acusado é 

voltada a prática de crimes dolosos de alto potencial ofensivo, o que se 

extrai do seu histórico em anexo. Não há nos autos elementos para avaliar 

a sua conduta social. As circunstâncias do crime pesam em desfavor do 

acusado, e utilizo aqui o uso de arma de fogo. Os motivos e as 

consequências são inerentes ao tipo penal. No que se refere ao 

comportamento da vítima, tenho que estas não contribuíram para a 

realização da conduta em apreço. Após análise das circunstâncias 

judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de 

reclusão. Não há agravante ou atenuante a ser considerada. Em razão da 

causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2º, do art.157, do CP, 

consistente no concurso de agente, aumento a pena do acusado na razão 

de 1/3 (um terço), de maneira que a elevo para 08 (oito) anos de reclusão. 

Por fim, em razão da aplicação da regra prevista no artigo 70, do CP, por 

causa do reconhecimento do concurso formal de crimes, levando-se em 

consideração o número de infrações tentadas, três, aumento a pena do 

acusado em 2/5 (dois quintos), de modo que a pena privativa de liberdade 

passa a ser de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 dias de 

reclusão.Aplico em favor do agente a causa de diminuição de pena 

prevista no artigo 14, parágrafo único, do CP, e levando-se em 

consideração o iter criminis percorrido no crime, e que os agentes já 

estavam na posse de alguns bens, segundo o depoimento da testemunha 

Clarinda (fl.213), reduzo a pena do agente em 1/3 (um terço), fixando-a de 

modo definitivo em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias 

de reclusão.b) da pena de multa:Diante da dosimetria alhures, conforme 

regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao 

pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no 

importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido 

à situação econômica do réu. DISPOSIÇÕES FINAIS.De acordo com o 

artigo 33, §2º, “a”, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena do 

condenado será o fechado, pois trata-se de acusado reincidente. Deixo 

de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em 

razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art.44, do CP. 

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

cobrança essa que ficará suspensa, em razão da hipossuficiência 

econômica dos mesmos, nos termos da Lei. Sobre a prisão preventiva e o 

direito de recorrer em liberdade, anoto que consta nos autos mandado de 

prisão contra o acusado (fl.124), em virtude da decisão de fls.118/119, 

havendo duas tentativas de citação pessoal infrutíferas (fls.158 e 170). 

Destarte, atestou-se que o réu estava preso em flagrante (fl.171), em 

virtude da prática do crime de tráfico de drogas, mas dos autos não se 

verifica que o mandado de prisão fora cumprido, segundo se nota das 

certidões de fls.174 e 182. Além disso, verifica-se que o réu compareceu 

em cartório quando da sua citação pessoal (fl.179), porém, não foi mais 

encontrado (fls.208), razão pela qual fora decretada a sua revelia. Com 

efeito, não se vislumbra nenhum pedido de revogação de prisão ou 

Habeas Corpus impetrado em virtude da decisão que decretou a prisão do 

réu, o que talvez pode ter ocorrido nos autos em que o processo original 

tramitou, contra o corréu Daniel Warlisson Ribeiro Sousa. Desse modo, 

certifique-se se há, de fato, mandado de prisão em aberto em desfavor do 

acusado em razão dos presentes autos, sendo que, em caso positivo, 

deve o mesmo ser renovado e encaminhado aos órgãos de praxe para 

cumprimento. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia 

definitiva de execução de pena e remeta-se o processo de execução à 

Vara das Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), 

lançando-se os nomes dos condenados no Rol dos Culpados, e, em 

seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se 

o boletim individual estatístico ao Departamento de Informática Policial (art. 

809, incisos VI e VII do Código de Processo Penal), tudo nos termos da 

CNGC-MT. Com lastro no art.91, II, “a”, do CP, decreto a perda da arma, 

acessórios e munições apreendidas, e de acordo com o art.25, da Lei 

10.826/03, determino que as armas de fogo apreendidas, munições, e 

acessórios, sejam encaminhadas ao Comando do Exército, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do 

regulamento desta Lei. Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser 

devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos, 
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encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do capítulo 07 da 

CNGC/MT.P.R.I.C. De Sorriso/MT, 04 de fevereiro de 2019.Anderson 

CandiottoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 11 de março de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183808 Nr: 11442-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da SENTENÇA de fls. 

114/116, para ciência “(...)Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação penal ajuizada, com lastro no art.386, III, do CPP, para absolver o réu 

da imputação descrita na exordial acusatória. Dê-se ciência aos membros 

do MPE. Intime-se a defesa via Dje, dispensada a intimação pessoal do 

réu, em razão da absolvição. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, dando-se as baixas e anotações de praxe. P.R.I.C. (...).

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147875 Nr: 2918-15.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO MADEIRAS DE CANDIDO MOTA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - OAB:14007

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da SENTENÇA de fls. 178, 

para ciência “(...)declaro extinta a punibilidade da acusada, já qualificada 

nos autos e, concomitantemente, declaro extinto o presente processo. 

Ciência ao MPE. Oficie-se aos órgãos criminais registrais, como de estilo. 

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de praxe. 

Isenção de custas e despesas processuais ut norma 2.3.14 da CNGC/MT. 

Ciência ao MPE. Ás providências. Expediente necessário. P.R.I .C. (...).

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208281 Nr: 2428-85.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 07/04/2020, com início às 10h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 42/45: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217546 Nr: 8414-20.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA CERENA CARVALHO - 

OAB:24035/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de intimar a advogada Dr.ª Elisa Cerena Carvalho, OAB/MT 

n° 24.035/O, para que, dentro do prazo legal, apresente resposta escrita, 

caso eventualmente contratada para a defesa do acusado também nestes 

autos, o que deverá ser esclarecido pela causídica, sendo que, em caso 

positivo, ficará suprida a falta de citação pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220390 Nr: 10314-38.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAVJ, CSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mitaeli nagila camargo - 

OAB:25.935/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa do 

denunciado EDVALDO ANTONIO VALE JUNIRO, a fim de apresentar 

resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 221955 Nr: 1029-84.2020.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GEDEONI PANASSOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, JIUVANI LEAL - OAB:24645/MT, KARINA ROMÃO 

CALVO - OAB:19370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1029-84.2020.811.0040 (Código: 221955)

VISTO/EM.

Destarte, forte no disposto no artigo 118 do CPP, uma vez que a parte 

requerente não é réu nos autos do processo n.º 9400-71.2019.811.0040 – 

Código: 219066 e os documentos relacionado as fls. 3, não interessa ao 

processo, defiro o pedido para DETERMINAR a restituição dos documentos 

em nome de GEDEONI PANASSOLO, mediante termos nos autos.

Intime todos.

Ciência pessoal ao MPE

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 11 de março de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210297 Nr: 3754-80.2019.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS SANTOS HATTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 
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para INTIMAÇÃO do advogado MARCELO FRAGA DE MELO, a fim de que 

devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, além da possibilidade de 

expedir mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega de 

autos, com a consequente caracterização do crime de sonegação de 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 212331 Nr: 5081-60.2019.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, PCFWK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN ÉDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19731/O, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 Diante do exposto, com supedâneo no artigo 18 et seq da Lei 

11.340/2006, JULGO PROCEDENTE esta ação cautelar, e RATIFICO a 

decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência. A presente 

medida de proteção, de cunho cautelar, produzirá efeitos pelo prazo 

registrado anteriormente na decisão que deferiu as medidas.Logo, 

havendo o descumprimento das medidas, a requerente deverá 

comparecer à Delegacia de Polícia Judiciária Civil e informar o 

descumprimento, para que seja instaurado procedimento de inquérito 

policial por crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, bem como, 

representação por outras medidas mais gravosas, como fixação de multa, 

prisão processual, etc., sem prejuízo da tomada de outras medidas que se 

entender cabíveis. Por outro lado, havendo o transcurso do tempo de 06 

(seis) meses da vigência das medidas, caso a vítima tenha interesse na 

manutenção delas, deverá comparecer à Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil e comunicar que deseja a manutenção das medidas, justificando a 

necessidade, que será autuada como novo pedido de medidas protetivas. 

DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.NOTIFIQUE pessoalmente a VÍTIMA e 

requerido para conhecimento e cumprimento desta decisão POR 

QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, considerando o Protocolo assinado 

pela Rede de Proteção da mulher em Sorriso/MT, que tem por objetivo a 

implementação de programas e ações de erradicação da violência 

doméstica e familiar contra a mulher; levando em consideração também 

que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou por unanimidade a 

utilização do aplicativo Whatsapp como ferramenta para intimações, 

durante o julgamento virtual do Procedimento de Controle Administrativo 

(PCA) 0003251-94.2016.2.00.000, Sorriso/MT, 23 de outubro de 

2019.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 222977 Nr: 1681-04.2020.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA ACCO, JEAN CARLOS DO 

NASCIMENTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANA 

CLÁUDIA ACCO EM PRISÃO DOMICILIAR.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo a segregada ser colocado em liberdade, para 

diretamente se recolher em seu domicílio, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVER PRESA. Além, deverá ser advertida a indiciada que deverá 

permanecer em tempo integral em sua residência apontada no endereço 

de fl.77, de modo que as saídas deverão ser sempre autorizadas pelo 

juízo, à exceção de risco de vida, para consultas médicas relacionadas a 

sua saúde e de seu filho, bem como deverá comparecer em juízo, 

independentemente de autorização, para os atos processuais de que for 

intimada.Considerando que a autuada não se encontra presa na Comarca, 

SERVE A PRESENTE COMO CARTA PRECATÓRIA. Sorriso/MT, em 12 de 

março de 2020.Anderson CandiottoJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 317725 Nr: 17027-81.2019.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI FIALHO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 317725

Vistos.

Considerando a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, no 

Processo n. 04/2017 – CIA 0134921-54.2016, acerca da Lei nº 4.547/82, 

que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual, a qual veda a restituição 

de valores da taxa judiciária em qualquer caso, a saber:

Art. 17. Os contribuintes dos tributos estaduais tem direito, 

independentemente de prévio protesto à restituição total ou parcial do 

tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes 

casos:

(...)

Parágrafo único. A taxa judiciária em caso algum poderá ser restituída.

Logo, REVOGO a decisão da fl. 20 e DEFIRO, apenas, o pedido de 

restituição da receita 3 – custas judiciais, constante na guia n. 92137.

PROMOVA-SE o necessário, na forma da Instrução Normativa SCA n. 

02/2011 – Versão 04.

Tangará da Serra, 11 de março de 2020.

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152074 Nr: 686-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA PEREIRA VIEIRA, JOÃO 

FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA MADALENA PEREIRA VIEIRA, 

Cpf: 24171697115, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JOÃO FERREIRA MARQUES, Cpf: 24171697115, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima qualificados, para no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuarem o pagamento do débito no valor de R$ 

11.379,77 (Onze mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e sete 

centavos), acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, nos termos 

do artigo 523 do CPC. INTIMAÇÃO dos executados, de que, após o 

decurso do prazo acima mencionado, sem o pagamento voluntário da 

dívida, começará a contar o prazo de 15 (quinze) dias, para querendo, 

oporem impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, 

nos termos do artigo 525 do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos.Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a 

parte executada por edital, conforme o artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, 

para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%.A parte executada deverá ser alertada que, 

na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 
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do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.Após, se transcorrer “in albis” o prazo 

para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, indicar conta bancária para a transferência, 

oportunidade em que deverá esclarecer se o valor depositado quita 

integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, valendo o 

silêncio como inexistência de remanescente.Em seguida, diante da conta 

bancária informada nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta 

bancária seja de titularidade do digno advogado e não se trate apenas de 

levantamento de honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui 

procuração “ad judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a 

parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por 

instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado.No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da 

parte ou de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.Vale esclarecer que, em 

havendo pedido de levantamento de honorários e de débito principal, cada 

levantamento deverá receber o tratamento que lhe é peculiar, com as 

providências necessárias, conforme acima delineado.Com a transferência, 

INTIMEM-SE as partes de tal providência, oportunidade em que, caso ainda 

não tenha sido intimado para esse propósito, a parte exequente deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo 

pendências, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.Independentemente das 

providências anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, 

com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito 

passa a tramitar como cumprimento de sentença.CIÊNCIA à DPE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 05 de março de 2020

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 314280 Nr: 14101-30.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEMFIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS 

FUNCIONAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON YMOTO - 

OAB:OAB/SP. 157.684

 Vistos.

Nos termos do art. 357 do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas, analisando as questões prévias.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) se a parte autora 

adquiriu o produto descrito no pedido de fl. 104 da parte demandada; (b) 

se a aquisição de que trata a mídia de fl. 108 fora realizada pelo autor; c) 

se a parte autora fora vítima do crime de estelionato e, se positivo, se a 

aquisição de que trata a mídia de fl. 108 fora realizada por terceiros; d) se 

o produto de que trata o pedido de fl. 104 fora efetivamente entregue no 

endereço apontado à fl. 105 (Rua Fernando Correa da Costa, n. 307, 

Centro, Rondonópolis/MT); e) se a parte autora reside/já residiu no referido 

endereço ou se conhece qualquer pessoa que lá resida/tenha residido, e 

f) a existência e a extensão dos danos morais.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes, eis que terão o condão de descortinar os pontos controvertidos.

 Consigno que o ônus da prova seguirá a inversão deferida à fl. 63-verso.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de abril de 

2020, às 14h00min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas 

no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC. Vale ressaltar 

que é incumbência das partes promover a intimação das testemunhas, 

conforme dispõe o art. 455 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245594 Nr: 13230-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ANDRADE RODRIGUES & CIA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249245 Nr: 16024-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 113602 Nr: 3751-32.2009.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MAURO PEREIRA COSTA, EUFRAZINA 

ESTEVÃO PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONAS RETIFICA DE MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, MARTINAZZO ADVOCACIA - OAB:OAB/MT. 1417, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, TANIA MARA LORENZONI WOJAHN - OAB:6794-B

 Vistos.

De início, diante da concordância expressa da parte exequente, aliada à 

inércia da parte executada (fl. 322), HOMOLOGO o cálculo judicial de fls. 

317/318.

Dessa feita, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária 

a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como 

se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas 

Renajud e Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobre o veículo placa NUA-0552. 

Afinal, por tal garantia, o veículo em questão não pertencem à parte 

executada.

No mais, todos os veículos encontrados possuem anotação de restrição 

judicial, de modo que possuem preferência, na expropriação, para outra(s) 

execução(ões).

 Já a pesquisa Infojud restou inexitosa.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 315638 Nr: 15256-68.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:MT/21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita.Por outro lado, a parte 

autora requer, diante do indeferimento da justiça gratuita, que seja 

deferido o parcelamento das custas remanescentes.Sem delongas, vale 

dizer que o parcelamento das custas envolve situação excepcional 

condizente à capacidade econômica da parte, cenário esse não 

visualizado nos autos, sendo certo que o pleito em questão não veio 

lastreado com qualquer documento capaz de referendar esse tratamento 

diferenciado. Ao contrário, repisa-se, as declarações juntadas, diante da 

relação de bens e de valores existentes em contas bancárias, corroboram 

não haver hipossuficiência, de modo que INDEFIRO o pleito em 

questão.Desse modo, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 30 

dias, comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de 

extinção anômala.PROMOVA-SE o arquivamento das declarações de 

imposto de renda da parte autora em pasta própria.Sem prejuízo das 

determinações anteriores, considerando que, na petição de fl. 91 ,a parte 

autora informa seu próprio endereço eletrônico, sendo que deveria 

informar o da parte contrária, conforme o ato judicial de fls. 89/89-verso, 

INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para, no prazo de 15 dias, 

indicar o endereço eletrônico do Banco demandado, na forma do artigo 

319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 

321, parágrafo único, da mesma lei.Por fim, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a capa dos autos para 

que passe a constar a informação “com custas”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315776 Nr: 15365-82.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DJAIME ALVES CAVALCANTE, 

FRANCISCO DJALMA ALVES CAVALCANTE, ANTONICLER CAVALCANTE 

DA SILVA, MARIA ARLENE ALVES CAVALCANTE PIETROBELI, ANTONIA 

ARLEIDE ALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 320393 Nr: 19039-68.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIDE DOS SANTOS ZAFFONATO, ROBERTO 

CARLOS ZAFFONATO, CRISLAINE SANTOS ZAFFONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Henrique Teixeira 

Alves - OAB:24126/O, LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23380 MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AUGUSTO HANUM 

SARDINHA - OAB:23.151-GO

 Vistos.

Sem delongas, uma vez que, na contestação apresentada (fls. 

149/158-verso), a parte demandada apresentou pedido reconvencional, 

INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, recolher as 

custas e taxa judiciária, na forma do artigo 1.028, § 6º, da CNGC, sob 

pena de extinção do pedido reconvencional. Vale dizer, desde já, que, se 

permanecer inerte, o pleito reconvencional será extinto sem a 

necessidade de intimação pessoal.

 Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, indicando, ainda, 

as questões fáticas em que recairiam a atividade probatória, sob pena de 

preclusão, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 322427 Nr: 20686-98.2019.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Vander Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a exceção de suspeição, razão pela qual 

MANTENHO Aroldo Vander Teixeira da Silva no cargo de perito.PRECLUSA 

a decisão, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323860 Nr: 21705-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 236 de 1073



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que a contestação de fls. 248/252 foi apresentada dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328431 Nr: 25093-50.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fl. 27 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que "Mudou-se" (fl. 28), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273782 Nr: 4103-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS RIO DO 

SALTO LTDA ME, LATICINIOS ITAIPU LTDA EPP, LATICINIOS RIO IGUAÇU 

LTDA ME, J. C. SOARES TORREFAÇÃO DE CAFÉ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor de matéria 

para imprensa, a fim de intimar o advogado da parte autora para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275307 Nr: 5233-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A - 

FINANCIAMENTOS, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298137 Nr: 23296-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO MIGUEL EVARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLINDA CAMPANELI MENDONÇA, JOSE 

FERNANDES MENDONÇA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168675 Nr: 9353-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BERTAMONI CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA, 

ALLIANS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

16.120

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280071 Nr: 9044-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAIS - OAB:OAB/MT n.24.237, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310818 Nr: 11415-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO MOHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VITORINO DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 311021 Nr: 11566-31.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ALMEIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG, AGIPLAN FINANCEIRA S/A 

- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 24867/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116, WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/MT 21.150-A

 Posto isso, JULGO EXTINTA a demanda sem resolução de mérito, com 

relação ao Banco Itaú BMG, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento, em favor do demandado 

Banco Itaú BMG, das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados 

em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, porém, 

SUSPENDO tal condenação, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. Não 

havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 347 do Código de Processo Civil, FIXO a seguinte 

questão fática/jurídica: (a) se as assinaturas lançadas nos contratos de 

fls. 105-verso/106-verso e de fls. 113-verso/119 são da autora, (b) se a 

parte autora tem direito à repetição de indébito em dobro e (c) se são 

devidos danos morais. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

grafotécnica, a fim de esclarecer a origem das assinaturas apostas nos 

contratos apontados acima, e NOMEIO o Instituto de Perícias Científicas – 

IPC (...)Para a realização da prova pericial, na forma dos artigos 379, 

inciso III e 396, ambos do CPC, INTIME-SE, ainda, o Banco Agibank S.A. 

para que, no prazo de 15 dias, apresente os originais dos contratos 

indicados acima (fls. 105-verso/106-verso e fls. 113-verso/119).Após, 

INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico.Ato 

seguinte, a Secretaria da Vara deverá agendar data, hora e local para o 

início da perícia, encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e 

o(s) ponto(s) controvertido(s) para ser(em) respondido(s) como 

quesito(s) do Juízo, COMUNICANDO-SE, ainda, às partes.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 313813 Nr: 13729-81.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE PIRES DA COSTA, SF 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÒES S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, ELIAS HORACIO DA SILVA - OAB:4.816-MT, 

RODRIGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 10410, VANIA MARTINS - 

OAB:23.988/MT

 Vistos.

De início, considerando a alegação de ilegitimidade passiva, com a 

indicação de litisconsorte, formulada pelo demandado Donizete Pires da 

Costa (fls. 147/154), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar se pretende ou não a substituição ou a inclusão da pessoa 

indicada no polo passivo da demanda e, querendo, apresentar a 

respectiva alteração da inicial no referido prazo, nos termos dos artigos 

338 e 339 ambos do CPC.

Depois, diante do comparecimento da demandada SF Empreendimentos e 

Participações S/C Ltda. na audiência de fl. 128, além da citação de fl. 185, 

CERTIFIQUE-SE acerca da apresentação de resposta pela referida 

empresa demandada.

 No mais, nos termos do art. 370 do CPC, OFICIE-SE ao CRI desta Comarca 

para, no prazo de 15 dias, apresentar a cópia integral da Matrícula n. 

10.235.

Com a resposta, INTIMEM-SE as partes para manifestarem a respeito no 

prazo de 15 dias, oportunidade em que poderão especificar as provas que 

ainda pretendem produzir, indicando, ainda, as questões fáticas em que 

recairiam a atividade probatória, sob pena de preclusão

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331795 Nr: 1227-76.2020.811.0055

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 

10, Item 2.10.1 e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 e 

ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado ANTONIO 

CARLOS DA SILVA, OAB/MT 25.174, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, e 

que, não sendo atendida a intimação, será expedido MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas no 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108118 Nr: 6788-04.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA LURDES ORTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GERSON LUIZ WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELA MARIA RIVALTA E 

SILVA MATIAS - OAB:12076, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos. Em que pese a impugnação apresentada às fls. 1.040/1.041, 

diferentemente do alegado pela parte executada, o contador judicial 

promoveu o cálculo da dívida, como visto à fl. 1.037, observando os 

parâmetros delineados pela decisão de fls. 1.035/1.036-verso. Veja-se 

que os honorários advocatícios da fase de conhecimento é que foram 

calculados em 12%, mormente pelo conteúdo do acordão de fls. 

1.016/1.017. Depois, os honorários advocatícios da fase de execução 

apresenta o mesmo valor da multa, ou seja, ambos no importe de R$ 

136.664.67. Bem por isso, não há que se falar em realização de novo 

cálculo pelo contador judicial, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito de fls. 

1.040/1.041 e, via de consequência, HOMOLOGO o cálculo judicial de fl. 

1.037. (...) De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora 

em dinheiro, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome 

da parte executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência. 

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC. Não 

apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC. Assim sendo, em havendo manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC. Por fim, seja 
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para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para determinar à 

instituição financeira a transferência do montante indisponível, 

CONCLUSOS os autos. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119166 Nr: 9097-61.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL BRUM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORTON ZACARIAS 

PETERMMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito (fls. 

392-verso/393), acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência 

de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%. A parte 

executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, 

transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento 

espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com 

a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. Na hipótese de depósito da 

quantia executada, a Secretaria de Vara deverá certificar se há conta 

bancária já informada pela parte exequente para a transferência. Se não 

houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente. Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, 

a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno 

advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado. (...) ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124259 Nr: 3259-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI, EDUARDO 

UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - 

OAB:MT 7.216, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7.591/MT, Gilson 

Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA 

NETO - OAB:11405, Tallytta de Oliveira Seifert - OAB:OAB/MT 18.293, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, diante da decisão de fls. 

575/579 e Laudo pericial juntado às fls. 626/678, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados das 

partes, para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da avaliação, 

valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que a parte 

exequente deverá indicar a forma de expropriação, apresentar a 

atualização da dívida, inclusive com a inclusão da multa e honorários, 

ambos de 10%, na forma do artigo 523 do CPC, bem como indicar, se for o 

caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125764 Nr: 4734-94.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON DA SILVA ALVES, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI FERREIRA PINTO ME, TANGARA 

SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME, Ademir Ferreira Pinto, ALTANIR 

FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 85-verso, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial de 

fls. 859/862, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7799 Nr: 261-51.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE, ANTENOR 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, considerando o contido na petição de fl. 335, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente e pelo seu digno advogado, na forma do artigo 

485, § 1º, do CPC, para, no prazo de 05 dias, manifestar nos exatos 

termos do despacho de fl. 333, sob pena de extinção da demanda em 

relação ao executado Antenor Soares.

Passo seguinte, no que tange à executada Nilza Yara Soares Squillace 

ME, como requerido, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é 

prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, oportunidade em que deverá apresentar 

o cálculo atualizado da dívida.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 575 Nr: 344-04.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Demoliner, COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA DONIDA CRESTANI - 

OAB:10936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16.307-A, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:9.708-A/MT, SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 7806-B

 Vistos(...)De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora 

em dinheiro, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome 

da parte executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal 

diligência.Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do 

que terá início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, 

§ 3º, do CPC.Não apresentada manifestação da parte executada nos 

moldes do aludido artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

conforme determina o artigo 854, § 5º, do CPC.Assim sendo, em havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 

10 do CPC.Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, 

seja para determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos. No mais, uma vez que o bloqueio 

restou apenas parcialmente frutífero, foram procedidas pesquisas, como 

requerido, no sistema Renajud, conforme documentos a seguir juntados, 

com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma 

preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. No ponto, o registro 

de alienação fiduciária impede que a penhora recaia sobre o veículo placa 

JZM-0100. Afinal, por tal garantia, o veículo em questão não pertence à 

parte executada. No mais, todos os veículos encontrados possuem, ainda, 

a anotação de restrição judicial, de modo que possuem preferência, na 

expropriação, para outra(s) execução(ões). Logo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2679 Nr: 459-25.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469, 

CECILIANA M. FANTINATO VIEIRA - OAB:OAB/MT 13.738-B, 

HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO - OAB:109231, ILMA SANTOS 

MORAIS - OAB:OAB/MT 13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B/MT, Nadson Jenezerlau - OAB:OAB/MT 203.049

 Vistos.

Considerando o contido na certidão e documento de fls. 948/949, como 

requerido (fl. 925), nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é 

prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6226 Nr: 150-43.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE JAHN LOCKS - 

OAB:OAB/SP 321.684

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189701 Nr: 6454-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHULIO CRISTIANO TIBURSKI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983, HEBER 

MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 Certifico que diante da juntada de informação pelo Banco Bradesco S/A, 

através do Ofício (fls. 505), remeto os autos ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de intimar o advogado da parte autora para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231329 Nr: 19992-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CANEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALFREDO STORT 

FERREIRA - OAB:OAB/MS 5159, OSCAR LUIS OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 

5.588

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247459 Nr: 14718-58.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 
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sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272151 Nr: 2797-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, Déborah Barbosa Camacho - OAB:11335, MAIKE 

FERREIRA DOS ANJOS - OAB:26101/O, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148981 Nr: 8923-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBM SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150576 Nr: 10662-55.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEONIR DALLA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150578 Nr: 10664-25.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CONSTANTINO PEDRO DA SILVA, 

ALESSANDRA MARIA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157511 Nr: 6109-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDIO PUHL, IVOMAR GUILHERME 

TALHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19(CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134924 Nr: 5042-96.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN MACHADO TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE ROTA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - 

OAB:5881-A, LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONÇA - 

OAB:102516

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da impossibilidade de 

localização da médica perita, nos termos das informações de fls. 300, 311, 

313, 317 e 318, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157508 Nr: 6106-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE PADILHA KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:4394A

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 145 
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(executada mudou de endereço) e em cumprimento a legislação vigente e 

ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de 

encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito, 

bem como para que promova a complementação das diligências no valor 

de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314994 Nr: 14690-22.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ANTONIO PANAZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTELATTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL ANTONIO BREDA - 

OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORONA 

RODRIGUES LIMA - OAB:305.583 SP

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

82/82-verso, reitero o teor da certidão de fl. 90, a fim de intimar os 

advogados das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositarem os 

honorários periciais requeridos às fls. 87/89, observando-se que a mesma 

será rateada entre as partes, nos termos do artigo 95 do CPC, para 

posterior designação de data para instalação dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326798 Nr: 23848-04.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON GOES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS WILMAR STRALIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fl. 36 e em cumprimento 

à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) 

da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, praticando o 

que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC), 

bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos a fim 

de que a parte autora seja pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 485, § 

1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201820 Nr: 16200-12.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITE CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 180, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados das partes para se manifestarem, no prazo de 10 

dias, acerca do Laudo Pericial de fls. 194/226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272625 Nr: 3165-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:149225sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 74 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 367,40 (trezentos e 

sessenta e sete reais e quarenta centavos)devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277063 Nr: 6641-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, Déborah Barbosa Camacho - OAB:11335, MAIKE 

FERREIRA DOS ANJOS - OAB:26101/O, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes, conforme informação de fl. 291/292, de que a perícia determinada 

nos autos será realizada no dia 14 de abril de 2020 (terça-feira), com 

início às 13h00min, tendo como ponto de encontro o imóvel a ser 

vistoriado: Rua 44-A, Quadra 06, Lote 02, Residencial Madri, Tangará da 

Serra. Caso os senhores advogados tenham indicado assistentes 

técnicos deverá cientificá-los para comparecimento ao ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202057 Nr: 16402-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. SLOMPO MOVEIS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADOLFO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591, Tallytta de Oliveira Seifert - OAB:OAB/MT 18.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FLÁVIO BLANCO 

ARAÚJO - OAB:26.738-A, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 241, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte executada para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca da petição e dos cálculos apresentados às fls. 

243/248-verso, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322223 Nr: 20523-21.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROSSI, GILMAR GREGORIO 

NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de intimação de fls. 38, foi devolvida pelo Correio 
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com informação de que “mudou-se” (fls. 39), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334516 Nr: 2993-67.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEMR, ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, juntando documentos que demonstrem que 

foram esgotados todos os meios que impossibilitaram o genitor de arcar 

com a verba alimentar em favor do menor, sob pena de indeferimento da 

exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.Sem prejuízo do 

cumprimento da determinação acima, proceda-se com a correção no 

sistema Apolo e na capa dos autos, uma vez que a parte autora possui 

procurador constituído.Decorrido o prazo, devidamente certificado, 

venham-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 314640 Nr: 14438-19.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AHVC, JV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14.859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha arrolada pela parte 

autora. Saem as partes intimadas para apresentarem as RAZÕES FINAIS 

no prazo sucessivo de 15 dias, a começar pela parte autora. Por fim, AO 

MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334162 Nr: 2810-96.2020.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: INM, ADNM, ODGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, como os menores residem no município de Pontes e 

Lacerda/MT juntamente com a atual guardiã, devem os autos ser remetidos 

àquele Juízo.Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e 

julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, para onde determino a remessa deste 

feito.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283104 Nr: 11620-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMF, QRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte executada, no endereço informado à fl. 53-v, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 928,56 (novecentos e 

noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária informada à fl. 05-v, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para análise do pedido 

de decretação da prisão civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334898 Nr: 3227-49.2020.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO:I - Declaro a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e 

julgar a Ação Cautelar de Guarda Provisória c/c Busca e Apreensão, em 

favor do douto Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para onde 

determino a remessa do feito.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 315306 Nr: 14973-45.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMBS, REB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - Proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, busca de bens 

móveis e imóveis e busca de vínculo empregatício.II - OFICIE-SE os órgãos 

restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome 

do executado na lista de registros da SERASA e do SPC em virtude do 

débito alimentar do presente feito.III - EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC.IV – EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

remoção, em favor da exequente, dos bens descritos na busca do 

Renajud a seguir juntada.V - EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação 

dos bens que guarnecem a residência do executado, consignando que 

caso não seja encontrado bens passíveis de penhora o Sr. Oficial de 

Justiça deverá proceder com a descrição dos bens existentes na 

residência do executado, nos termos do §1º, do art. 836 do CPC.VI - 

INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

as referidas penhoras.VII – INTIME-SE a parte exequente, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323728 Nr: 21597-13.2019.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:14861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - 

OAB:OAB/MT 24.546
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 Certifico que a contestação apresentada às fls. 51/82 foi apresentada 

tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do provimento 

056/2007-CGJ impulsiono os autos afim de intimar a parte autora para, 

querendo apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 329064 Nr: 25569-88.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Auzani Stallbaum - 

OAB:18737/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, entendo que os documentos aportados aos autos 

comprovam a real necessidade de concessão de autorização para 

levantamento do valor depositado em conta salário deixado por seu 

genitor.DispositivoPosto isso, nos termos das razões apresentadas, 

DEFIRO o alvará judicial autorizando a herdeira Camila Santos Monteiro a 

realizar o levantamento do valor de R$ 13.568,72 (treze mil quinhentos e 

sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) existentes na conta 

salário nº 28.018-6, agência 1249, junto ao Banco Bradesco em nome do 

cujus Ademir Monteiro.Custas pela parte requerente, contudo anotando-se 

ser esta beneficiária da Justiça Gratuita.Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330497 Nr: 173-75.2020.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACAT, LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 Certifico, ante a petição de fls. 52 requerendo a suspensão do processo, 

que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a 

parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330710 Nr: 414-49.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HPT, KKDJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331644 Nr: 1138-53.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico, ante a petição de fls. 44 requerendo a suspensão do processo, 

que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a 

parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo de 30 (trinta ) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275038 Nr: 4986-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:MT/12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data faço a intimação da parte autora, para que no 

prazo legal, providencie o resumo da petição inicial, para maior celeridade 

processual, contendo somente o indispensável à finalidade do ato, com o 

nome das partes, o relato da matéria de fato, terminologia concisa e 

adequada, evitando-se expor a intimidade das partes envolvidas, devendo 

remeter para o e-mail desta Secretaria, ts.2civel@tjmt.jus.br, devidamente 

identificado com o código do processo, para posterior confecção do Edital 

de Citação.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290563 Nr: 17458-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGGV, TDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - Proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, busca de bens 

móveis e imóveis e busca de vínculo empregatício.II - OFICIE-SE os órgãos 

restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome 

do executado na lista de registros da SERASA e do SPC em virtude do 

débito alimentar do presente feito.III - EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC. IV - OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia 

depositada em nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o 

montante executado, e a sua transferência para a conta única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.V - Em caso de penhora de FGTS, 

intime-se a parte executada, consignando o prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação.VI - Caso a parte executada não apresente irresignação 

e uma vez transferido o valor para a conta única, expeça-se alvará para o 

levantamento do valor em favor da parte exequente.VII – EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e remoção, em favor da exequente, dos 

bens descritos na busca do Renajud a seguir juntada.VIII - INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre as referidas 

penhoras.IX – INTIME-SE a parte exequente, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 303620 Nr: 5603-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHDCS, KDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 
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NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 [...]Posto isso:I - Proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, busca de bens 

móveis e imóveis e busca de vínculo empregatício.II - OFICIE-SE os órgãos 

restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome 

do executado na lista de registros da SERASA e do SPC em virtude do 

débito alimentar do presente feito.III - EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC.IV – INTIME-SE a parte exequente, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286039 Nr: 13899-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Silvestre Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO MARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VANCIN 

TAKAYAMA - OAB:234513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VANCIN 

TAKAYAMA - OAB:234513

 Certifico que, intimo a autora na pessoa do seu advogado para que dê fiel 

cumprimento a determinação de fl. 63-64 no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216381 Nr: 6963-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGC, JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:17.737, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o requerente na pessoa do seu advogado para no 

prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca da juntada de fl. 80.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243807 Nr: 11843-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARBC, MAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 24.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados, para se manifestarem quanto ao laudo pericial de fls. 145/146 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265015 Nr: 28416-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNES IOPP DOS SANTOS, JEFERSON DE ALMEIDA 

LOPES, SAMIRA DE ALMEIDA LOPES, NAYARA DE ALMEIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

SUZANA CHRYSTIANI BORTOLUZZI MELLO - OAB:OAB/MT 16.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da ilustre advogada da herdeira 

Samira de Almeida Lopes, para querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca das primeiras declarações e quanto ao pedido de 

substituição da inventariante (fls. 100/106), referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265280 Nr: 28660-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA, VALMIR DA 

SILVA OLIVEIRA, ELEN CRISTINA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSIMERI RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 110 requerendo a suspensão do 

processo, que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 

001/2018 intimo a parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo 

de 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164842 Nr: 3051-80.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRGDS, MRGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso:I - Proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, busca de bens 

móveis e imóveis e busca de vínculo empregatício.II - OFICIE-SE os órgãos 

restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome 

do executado na lista de registros da SERASA e do SPC em virtude do 

débito alimentar do presente feito.III - EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC.IV – EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

remoção, em favor da exequente, dos bens descritos na busca do 

Renajud a seguir juntada.V - EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação 

dos bens que guarnecem a residência do executado, consignando que 

caso não seja encontrado bens passíveis de penhora o Sr. Oficial de 

Justiça deverá proceder com a descrição dos bens existentes na 

residência do executado, nos termos do §1º, do art. 836 do CPC.VI - 

INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

as referidas penhoras.VII – INTIME-SE a parte exequente, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333230 Nr: 2185-62.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Camargo de Moura - 

OAB:26698/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 20/22, que designo o dia 

24/04/2020 às 15h30min, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 
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de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Juliana Suzi Labadessa

Estagiária

Tangará da Serra, 12 de Março de 2020

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223627 Nr: 12949-49.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ANTONIO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STS SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA, MARCIO VASCONCELOS DE SOUZA, HDI SEGUROS 

S/A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLÉO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:OAB/MT 9036, 

DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10.105/MT, EDER ROBERTO PIRES 

DE FREITAS - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO WALHBRINK - OAB:8830

 Autos nº: 223627.

 Natureza: Ação Indenizatória.

 Requerente: Nilton Antonio Bandeira

 Requerido: STS – Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 

por Nilton Antonio Bandeira em face de STS – Sociedade de Terceirização 

de Serviços Ltda, Marcio Vasconcelos de Souza e Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A, todos qualificados.

 Alegou a parte autora, em síntese, que no dia 28/09/2015 por volta das 15 

horas, estava trafegando pela via rápida da Avenida Brasil, sentido Vila 

Alta/Centro e foi bruscamente abalroado pelo veículo de propriedade da 

requerida STS conduzido pelo requerido Marcio que trafegava pela via 

lenta, eis que realizou conversão de modo brusco e sem prévio aviso.

 Seguiu narrando que em decorrência do acidente, teve vários ferimentos, 

tendo ralado seu corpo no asfalto, quebrado a clavícula direita, escápula e 

o pé direito, de modo que em razão da incapacidade dos movimentos, foi 

necessário o afastamento da sua esposa do trabalho por quase um mês, 

o que incidiu em descontos em seus provimentos.

 Aduziu, ainda, que teve um prejuízo de R$ 5.526,00 de peças e mão de 

obra para conserto da motocicleta e mais R$ 150,00 de reboque.

 Por conta disso, pugnou pela condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais, sendo R$ 5.396,52 de 

danos emergentes, R$ 711,00 de lucros cessantes e a perda da 

capacidade laborativa a ser apurada em liquidação de sentença, bem 

como indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 e danos 

morais no valor de R$ 15.000,00.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 42/156.

 A inicial foi recebida às fls. 157, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação e concedido o benefício da assistência judiciária 

gratuita à parte autora.

 As requeridas Energisa e STS foram citados às fls. 160-verso e fls. 162, 

respectivamente.

 Às fls. 169 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 206/234 a requerida Energisa apresentou contestação, 

sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva.

 No mérito, sustentou a inexistência dos pressupostos da 

responsabilidade civil e a culpa exclusiva da vítima, além da inexistência 

dos danos materiais e morais.

Por fim, pugna pela improcedência total da presente ação.

 Às fls. 237/245 a requerida STS apresentou contestação alegando, em 

preliminar, a denunciação à lide da seguradora HDI Seguros S/A, com 

quem afirmou possuir contrato de seguro à época do evento.

 No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade, tendo em vista 

que não teve culpa alguma, bem como que não praticou qualquer ato ilícito 

a ensejar o dever de indenizar.

 Impugnou os pedidos de danos materiais, estéticos e morais.

 Às fls. 259 o requerido Marcio foi citado.

 Às fls. 261/268 o requerido Marcio apresentou contestação sustentando 

a inexistência de responsabilidade, tendo em vista que não teve culpa 

alguma no acidente ocorrido, não agiu de maneira imprudente, muito menos 

infringiu qualquer norma de trânsito.

 Sustentou, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar o dever 

de indenizar.

 Impugnou os pedidos de danos materiais, estéticos e morais.

 As contestações foram impugnadas às fls. 271/290.

 Às fls. 292 foi determinada a especificação das provas.

 A parte autora e os requeridos STS e Márcio requereram a produção de 

prova pericial, oral e documental às fls. 293/294, fls. 296 e fls. 297, 

respectivamente, enquanto que a requerida Energisa, às fls. 295, 

requereu a produção de prova oral.

 Às fls. 298/299 foi deferido o pedido de denunciação da lide.

 A litisdenunciada Hdi Seguros S/A foi citada às fls. 301-verso e 

apresentou contestação às fls. 302/316 sustentando que sua 

responsabilidade deve ser limitada a apólice de seguro, não existindo 

solidariedade entre seguradora e segurada.

 Asseverou, que não restou demonstrada qualquer responsabilidade do 

segurado, de modo que é indevida qualquer indenização, eis que a 

cobertura de reponsabilidade civil facultativa perante terceiros só pode 

ser paga mediante a comprovação de culpa do segurado.

 Às fls. 319/331 a contestação foi impugnada.

 Às fls. 339 o processo foi saneado, oportunidade em que foi deferida a 

produção de prova documental e oral.

 Às fls. 362/363 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal das partes e 

procedeu com a oitiva das testemunhas presentes e ao final as partes 

desistiram de ouvir as demais testemunhas e dispensada a produção da 

prova pericial.

 As partes apresentaram memoriais finais às fls. 367/388, fls. 389/390, fls. 

391/392 e fls. 394/398.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora pretende com a presente 

demanda a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos materiais e morais em razão do acidente de trânsito ocorrido 

entre a moto conduzida pelo autor e o veículo de propriedade da requerida 

STS conduzido pelo requerido Marcio, que estava prestando serviço para 

a requerida Energisa.

 A responsabilidade civil extracontratual encontra-se prevista no art. 186 

do código de civil, que consagra o princípio de que a ninguém é dado 

causar prejuízo a outrem (neminem laedere), in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A consequência da prática de ato ilícito é a obrigação de indenizar, ou 

seja, de reparar o dano, conforme estabelece o art. 927 do Código Civil, 

vejamos: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Com efeito, para que haja o dever de reparar, mister se faz a 

comprovação dos pressupostos essenciais para sua configuração, quais 

sejam: a) existência de ação ou omissão; b) a culpa ou dolo do agente; c) 

nexo de causalidade e d) existência de dano.

Inicialmente, conforme se extrai dos autos, sobretudo as contestações, 

verifico que a ocorrência do acidente relatado na inicial é fato 

incontroverso.

Logo, a controvérsia cinge-se na existência de conduta imprudente 

praticada pelo requerido Marcio Vasconcelos de Souza, que tenha 

acarretado o acidente ou se a colisão ocorreu por culpa exclusiva do 

autor.

Acerca da dinâmica do acidente, o boletim de ocorrência juntado às fls. 

58/59 descreveu o seguinte (V.01 – veículo da requerida STS e V.02 – 

veículo do autor):

“...Segundo informações do condutor de V.01, que nada sofreu, o mesmo 

trafegava com seu veículo pela Av. Brasil sentido Via Alta/Centro, quando 

próximo ao supermercado Paredão resolveu efetuar uma conversão à 

esquerda para adentrar a pista contrária momento em que veio a abalroar 

com o V.02 que trafegava pela mesma via e mesmo sentido, ocasionando 

o acidente. Devido ao acidente, o condutor de V.02 foi arremessado ao 

solo o que lhe causou lesões pelo corpo. O V.02 foi encaminhado ao pátio 
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da empresa “Pezão Guinhco”.”

O autor, o requerido e a testemunha ouvidos em juízo declararam o 

seguinte (a transcrição não é ipsis litteris):

“Que estava conduzindo sua moto na Av. Brasil sentido Loja Havan/Banco 

do Brasil. Que estava descendo pela via da esquerda e a caminhonete da 

requerida pela via da direita. Que foi fechado pela caminhonete que virou 

para a esquerda sem dar seta, bem próximo ao final do canteiro. Que caiu 

embaixo da caminhonete. Que não estava muito rápido, não estava a 

40km/h.” (Depoimento pessoal do autor Nilton Antonio Bandeira)

“Que no dia em que aconteceu o acidente estava conduzindo o veículo de 

propriedade da STS, prestando serviço para a Energisa. Que estava na 

Av. Brasil, retornando sentido centro próximo ao supermercado Paredão, 

trafegando na via esquerda, foi fazer uma conversão e próximo ao 

canteiro ocorreu a colisão na porta do passageiro do lado esquerdo. Que 

a moto ficou embaixo da caminhonete. Que a moto seguia na mesma faixa 

e no momento da colisão estava entre o canteiro e a caminhonete. Que se 

estivesse na pista da direita a colisão com a moto seria frontal e o 

condutor da moto não iria para debaixo do veículo. Que o eixo traseiro da 

caminhonete parou no canteiro central e o dianteiro já na outra pista. Que 

no momento da conversão sinalizou com a seta. Que estava a um metro a 

um metro e meio do canteiro no momento da conversão. Que a única 

marca da colisão na caminhonete ocorreu no estribo.” (Depoimento 

pessoal do requerido Marcio Vasconcelos de Souza)

“Que trabalhava em uma loja na Av. Brasil. Que no momento do acidente 

estava na frente da loja esperando cliente. Que escutou o barulho da 

caminhonete que aparentemente iria estacionar e de repente virou para 

fazer o contorno e escutou o barulho da moto freando e um grito antes de 

bater. Que a moto bateu no meio da caminhonete e o Sr. Nilton caiu 

embaixo da caminhonete. Que acredita que o motorista da caminhonete 

não viu que o Sr. Nilton estava embaixo da caminhonete e acabou 

passando por cima dele atravessando a Av. Brasil e parou do outro lado. 

(...) Que a caminhonete vinha pela via da direita e achou que ela 

estacionar em frente à loja e de repente ela virou. Que não visualizou que 

o condutor da caminhonete sinalizou a conversão. Que quando a 

caminhonete parou viu que a seta estava ligada.” (Oitiva da testemunha 

Vanderley Dias da Rocha)

Nessa esteira, importante registrar acerca do dever geral de cuidado dos 

veículos de maior porte pela segurança do de menor porte, consoante 

dispõe o art. 29, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

 “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 

obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste 

artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre 

responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não 

motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Aliado a isso os art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõem que:

 “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade.”

Diante dos artigos supra, é possível aferir que ao trafegar em via urbana, 

principalmente quando o condutor de veículo de maior porte for executar 

uma manobra de conversão com transposição de faixa, é exigido do 

condutor cautela redobrada para que possa executá-la sem perigo para 

os demais usuário da via que o seguem.

 Nessa esteira, analisando os autos, sobretudo as provas produzidas, a 

meu ver, o acidente ocorreu pela conduta culposa do requerido Marcio 

que conduzia o veículo de propriedade da requerida STS, cuja imprudência 

está revelada pela manobra irregular de conversão à esquerda sem o 

devido cuidado por estar seguindo pela faixa da direita, obstruindo de 

modo inesperado a trajetória da motocicleta que seguia no mesmo sentido 

pela faixa da esquerda.

Chego a esta conclusão, em primeiro lugar, porque a única testemunha 

que foi ouvia na audiência de instrução e julgamento, que inclusive 

presenciou o acidente, foi categórico ao afirmar que o veículo da 

requerida STS estava na faixa da direita e que ao realizar a conversão à 

esquerda, colidiu com a motocicleta conduzida pelo autor na faixa da 

esquerda.

 Em segundo lugar, porque a versão apresentada pelos requeridos STS e 

Marcio acerca da dinâmica do acidente não encontra respaldo na lógica 

dos fatos, tendo em vista que, no meu entendimento, não seria possível 

ocorrer a colisão lateral, mais precisamente na parte central do veículo 

(porta esquerda do passageiro), se as partes trafegavam na mesma via e 

mesmo sentido (requerido na frente e autor atrás).

 Assim sendo, restou comprovada a conduta ilícita da parte requerida, 

devendo, dessa forma, reparar todos os danos causados ao autor em 

decorrência de sua conduta imprudente, estando ainda afastada a 

alegação de culpa exclusiva do autor que transitava sem a devida 

atenção, não se atentando que o veículo conduzido pelo requerido Márcio 

à frente, reduziu a velocidade para conversão à esquerda.

A responsabilidade de reparar também recai sobre a requerida Energisa, 

tendo em vista que restou demonstrado através do depoimento pessoal do 

requerido Márcio, que este no momento em que aconteceu o acidente 

estava conduzindo o veículo de propriedade da requerida STS, prestando 

serviço para a requerida Energisa. Nesse sentido, é o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, 

MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - VEÍCULO DE EMPRESA QUE ESTÁ A SERVIÇO DA 

DEMANDADA - PRELIMINAR REJEITADA - NEGLIGÊNCIA DO RÉU - PROVA 

EXISTENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - 

RESSARCIMENTO MORAL DEVIDO - CABÍVEL REPARAÇÃO MATERIAL DO 

VALOR COMPROVADO - DANO ESTÉTICO NÃO VERIFICADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. “Contratado o autor do ato lesivo para prestar 

serviço à empresa ré, não há fundamento para escapar da legitimidade 

passiva” (STJ REsp nº 618.910/SP). Demonstrada a responsabilidade do 

réu pelo acidente de trânsito que causou lesão corporal permanente no 

autor, e não tendo o primeiro se desincumbido do seu encargo probatório 

(art. 373, II, do CPC), está configurado o dever de reparar os danos 

materiais comprovados e morais suportados pela vítima, sendo estes 

últimos presumidos. É necessário haver prova do dano estético para que 

seja indenizado. (N.U 0003310-41.2015.8.11.0055, , RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) (Original sem grifo)

Por essa razão, as requeridas STS e Energisa devem responder 

solidariamente pelo ato ilícito praticado pelo requerido Márcio Vasconcelos 

de Souza.

 Quanto aos danos sofridos em decorrência do sinistro, consta nos 

documentos juntados aos autos que o autor sofreu fratura na clavícula 

direita, região escapular direita e pé direito, conforme laudo de exame de 

corpo de delito de fls. 78/81 e receituários, relatórios médicos e 

prontuários de fls. 87/156.

 Assim, a gravidade das lesões sofridas revelam, por si só, a existência 

de ofensa à integridade emocional do autor, afinal, em decorrência do 

acidente, ele necessitou permanecer vários dias internado, foi submetido a 

procedimento cirúrgico para fixação da clavícula direita com placa de 

reconstrução 3.5mm e fratura do 4º metatarso com 1 fio de kischenner, 

consoante se extrai do documento de fls. 110, razão pela qual, deve a 

parte requerida ser condenada a indenizá-lo pelos danos morais sofridos. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRABALHADOR 

EM RODOVIA ATINGIDO POR CARGA DE CAMINHÃO TOMBADO. 

EXCESSO DE VELOCIDADE. FRATURA DE ARCOS COSTAIS. DANO 

MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A violação à 

integridade física de vítima de acidente de trânsito é causa de dano moral, 

conforme pacífica jurisprudência. Embora a lesão seja considerada grave 

(fratura de arcos costais), não se justifica a quantia indenizatória arbitrada 

na sentença, a qual vai reduzida para R$ 10.000,00. APELO PROVIDO EM 

PARTE. UNÂNIME.” (TJ-RS, Apelação Cível, Nº 70079901013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 

09-05-2019) (Original sem grifo)

 Nessa senda, considerando que a indenização extrapatrimonial (dano 

moral) se reveste de caráter compensatório pelo abalo físico, psíquico e 

social sofrido pelo autor e, de outro, dissuassório da conduta lesiva do 

ofensor, e ainda, que sobredita verba deve ser fixada relevando o grau 

social, cultural e financeiro das partes, entendo que a indenização deve 

ser fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, 

valor que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade.

Quanto à indenização por danos estéticos, verifico que estes não 

restaram comprovados pelo autor, pois não juntou qualquer laudo 

apontando os danos de ordem estética ou fotografia atual, após a 
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consolidação das lesões, prova essa que lhe competia, a teor do que 

dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO ESTÉTICO E PELA 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. O AUTOR NÃO SE 

DESINCUMBIU DE ÔNUS DE PROVAR OS FATOS A CONSTITUIR O 

ALEGADO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, NCPC. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. UNÂNIME. APELO 

DESPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível, Nº 70069915429, Décima Primeira 

Câmara Cível, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 

13-07-2016) (Original sem grifo)

 Portanto, deve ser acolhida a alegação da parte requerida de que a parte 

autora não comprovou que as lesões decorrente do acidente em questão 

ocasionou comprometimento funcional ou estético.

 No que tange aos danos materiais, requereu a parte autora a condenação 

da parte requerida ao pagamento de dano emergente, ou seja, o que 

efetivamente perdeu, como também lucro cessantes, o que deixou de 

ganhar.

 Quanto ao dano emergente, a parte autora relatou que os danos 

causados na motocicleta corresponde ao valor de R$ 5.126,00, somado 

ao valor de R$ 150,00 pelo serviço de reboque, bem como o valor de R$ 

120,52 referente a despesas com transporte, alimentação e 

medicamentos, totalizando a importância de R$ 5.396,52.

 Em relação aos danos causados na motocicleta, em que pese os 

requeridos impugnarem os orçamentos apresentados pela parte autora 

(fls. 61/63), eles não desincumbiram de seu ônus de comprovar que as 

peças, serviços e preços apresentados no referido orçamento não 

correspondem com os danos causados na motocicleta e nem que os 

valores estão acima da média de mercado.

 Por outro lado, no que tange à despesa pelo serviço de reboque, verifico 

que além de guardar relação com o acidente em questão, referida 

despesa restou devidamente comprovada pela nota fiscal juntada às fls. 

65.

 Da mesma forma, entendo que os gastos representados pelos 

documentos de fls. 66/68, pois guardam relação com o acidente em 

questão e compreendem o que dispõe o art. 949 do Código Civil, vejamos:

“Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará 

o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim 

da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove 

haver sofrido”.

 Quanto ao valor que foi descontado da folha de pagamento da esposa do 

autor (R$ 711,00 - fls. 70), ante a necessidade de o acompanhar no 

tratamento médico, entendo que razão não assiste ao autor, ainda que 

referido desconto guarde relação com o acidente em questão, tendo em 

vista que a legislação processual prevê que "Ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico" (art. 18 do CPC).

 Ademais, cumpre-me registrar que caso o desconto realizado na folha de 

pagamento da esposa do autor tenha sido em decorrência dos dias em 

que acompanhou o autor no tratamento médico, cabe a ela pleitear referido 

valor junto ao seu empregador, eis que devidamente justificadas, 

consoante atestado de fls. 71.

 Assim, acolho o orçamento de menor valor apresentado às fls. 61 e os 

documentos de fls. 65/68 para fins de comprovação do dano emergente e 

fixo o valor da indenização em R$ 5.396,52 a ser devidamente atualizado.

 Pretende ainda o autor, a condenação dos requeridos ao pagamento de 

lucros cessantes, consubstanciada na perda da capacidade laboral, 

afirmando que ficou impossibilitado de exercer a mesma atividade que 

exercia à época do acidente.

 Analisando os autos, verifico que não restou demonstrada a perda da 

capacidade laboral do autor, pois os documentos juntados com a inicial, 

especificamente o de fls. 78/79, demonstra o contrário, devendo ser 

registrado, ainda, que na audiência de instrução e julgamento foi 

dispensada a produção de prova pericial (fls. 362/363).

 Destaco, outrossim, que por se tratar de fato constitutivo de seu direito, 

competia à parte autora provar suas alegações a teor do que dispõe o art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se 

desincumbiu ao deixar de produzir prova convincente sobre a sua perda 

da capacidade laboral.

 Assim, os lucros cessantes pleiteados não devem ser acolhidos, ante a 

ausência de comprovação pelo autor da perda da sua capacidade laboral 

e, por consequência de valores que deixou de receber, em decorrência do 

acidente em questão.

 Com relação à lide secundária, destaco que a existência da contratação 

do seguro é fato incontroverso.

 Estritamente acerca do mérito da lide secundária, entendo que a mesma 

merece procedência, já que o documento de fls. 311/312 é claro ao 

estipular o valor de R$ 50.000,00 como limite de indenização para danos 

materiais e a não contratação para indenização por danos morais.

 Registro que o contrato de seguro é por natureza um contrato aleatório, o 

que não quer dizer, porém, que o segurador está por força do mesmo 

obrigado a cobrir qualquer risco.

 Pelo contrário, o risco assumido e o limite da garantia são exclusivamente 

os constantes da apólice, não se admitindo interpretação extensiva nem 

analógica, isso sob pena de se gerar desequilíbrio contratual. Por 

oportuno, transcrevo o art. 757 do Código Civil, o qual disciplina a matéria:

 “Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

 Assim, a litisdenunciada deverá suportar, solidariamente com a requerida 

STS – Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda, os danos materiais 

advindos do sinistro, sendo que o limite da apólice deverá ser devidamente 

corrigida pelo INPC até esta data, para que haja atualidade da cobertura. 

Nesse sentido o STJ já decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO 

PROPRIETÁRIO. CULPA IN VIGILANDO. CONDENAÇÃO DIRETA DA 

SEGURADORA QUE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA.

 1. Deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de 

Processo Civil se a questão trazida à discussão foi dirimida, pelo Tribunal 

de origem, de forma suficiente e fundamentada.

2. O proprietário é responsável pelos danos causados por terceiro na 

condução de seu veículo, pois "sua culpa configura-se em razão da 

escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em 

permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo". (AgRg no 

REsp 1519178/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, DJe 8.8.2016).

3. "É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o 

segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos 

limites contratados na apólice, na hipótese em que a seguradora 

comparece em juízo aceitando a denunciação da lide feita pelo segurado" 

(REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, DJe 20.4.2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 

890.215/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

16/03/2017, DJe 21/03/2017). g.n.

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANO MATERIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR TERCEIRO CONTRA O SEGURADO E A 

SEGURADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. POSSIBILIDADE. 

OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE. RECURSO 

PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de o terceiro 

prejudicado no acidente automobilístico promover a ação convocando à 

lide, em litisconsórcio passivo, o segurado e a seguradora, no seguro de 

responsabilidade civil facultativo.

2. Desde que os promovidos não tragam aos autos fatos que demonstrem 

a inexistência ou invalidade do cogitado contrato de seguro de 

responsabilidade civil por acidentes de veículos, limitando-se a contestar 

sobretudo o mérito da pretensão autoral, mostra-se viável a preservação 

do litisconsórcio passivo, entre segurado e seguradora. Isso, porque esse 

litisconsórcio terá, então, prevalentes aqueles mesmos contornos que 

teria caso formado, em ação movida só contra o segurado apontado 

causador do acidente, por denunciação feita pelo réu, em decorrência da 

aplicação das regras dos arts. 70, 71, 72, 75 e76 do Código de Processo 

Civil - CPC.

3. Se o réu segurado convocado para a ação iria mesmo denunciar a lide 

à seguradora, nenhum prejuízo haverá para esta pelo fato de ter sido 

convocada a juízo, como promovida, a requerimento do terceiro autor da 

ação. Em ambos os casos haverá de defender-se em litisconsórcio 

passivo com o réu, respondendo solidariamente com este pela reparação 

do dano decorrente do acidente, até os limites dos valores segurados 

contratados.
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4. Recurso especial provido”. (STJ. REsp 710463 RJ 2004/0176669-1. 

Quarta Turma. Publicação: 18/04/2013. Julgamento: 09/04/2013. Relator: 

Ministro Raul Araújo).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. 

SÚMULA Nº 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 

211/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC/1973, sem a 

especificação das teses que teriam sido afrontadas pelo tribunal de 

origem, enseja a incidência da Súmula nº 284/STF, aplicada por analogia.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela 

simples interposição de embargos de declaração (Súmula nº 211). 

Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial 

por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de 

perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato 

até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o 

valor contratado atualizado. Precedentes.

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações 

que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora 

devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de 

eventual ilícito contratual.

5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 

21/06/2016, DJe 28/06/2016).

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para condenar solidariamente os requeridos STS – Sociedade de 

Terceirização de Serviços Ltda, Marcio Vasconcelos de Souza e Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A ao pagamento do valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo 

INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de 

juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir 

do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como ao 

pagamento de danos materiais no valor R$ 5.396,52 (cinco mil trezentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), devendo ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro (Súmula 43 do STJ), 

com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 

406 do Código Civil, a partir da citação.

 Julgo procedente a lide secundária e condeno a litisdenunciada Hdi 

Seguros S/A a pagar para a parte requerida STS – Sociedade de 

Terceirização de Serviços Ltda o valor da indenização que esta tiver que 

suportar a título de danos materiais, limitada à cobertura contratual de R$ 

50.000,00, devendo ser destacado que não há cobertura para dano moral.

 Quanto à lide principal, considerando a sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, com 

fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na 

proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 

14 do art. 85 do Código de Processo Civil), ficando esta condenação com 

a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, uma vez está sob o 

pálio da gratuidade (fls. 157).

 Com relação à lide secundária, considerando que não houve resistência 

da seguradora à denunciação, deixo de condenar ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – 

DIREÇÃO IMPRUDENTE – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – INFRAÇÃO 

DAS REGRAS DE TRANSITO BRASILEIRO - CULPA EXCLUSIVA DO 

PREPOSTO DA REQUERIDA PELO ACIDENTE FATAL – UNIÃO ESTÁVEL 

COMPROVADA - DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO MENSAL 

DEVIDO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PAGAMENTO DO 

PENSIONAMENTO EM ÚNICA PARCELA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO 

DO PERCENTUAL DE DEFLAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO – 

VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA 

SEGURADORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – AFASTAMENTO DO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO 

DENUNCIANTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA TRANSPORTADORA 

DESPROVIDO. 1. Comprovada a culpa exclusiva do preposto da requerida 

pelo acidente com vítima fatal, além do nexo causal e dos danos causados 

aos autores, mostra-se possível a indenização na extensão dos danos, 

conforme prevê os artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. Os danos 

patrimoniais ou materiais são passíveis de ressarcimento quando 

efetivamente demonstrados os prejuízos e o nexo causal com a conduta 

do réu. 3. Sobre a possibilidade de pensionamento, o entendimento da 

jurisprudência já é pacifico em sua admissibilidade, principalmente quando 

o falecido for pessoa responsável pelo sustento do lar, como é o caso 

dos autos. Além disso, não é necessária a demonstração de dependência 

econômica quando for demonstrado que a família é de baixa renda, 

existindo presunção relativa favorável nesse sentido. 4. Quando do 

falecimento de ente querido, o dano moral é decorrência lógica do próprio 

fato (in re ipsa), sendo incontestável a enorme dor física e psicológica 

suportada pelos pais da vítima. 5. O quantum da indenização por danos 

morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos 

envolvidos, as condições psicológicas das partes, o grau de culpa do 

agente. 6. É possível a redução do percentual de deflação quando o 

pensionamento mensal for pago em uma única parcela (CC, art. 950). 7. A 

litisdenunciada só deve ser condenada ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios em favor do patrono do denunciante quando 

resistir ao pagamento da indenização prevista na apólice do seguro. 

(TJMT. Ap 36913/2017, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). g.n.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331792 Nr: 1223-39.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMARATI NORTE S/A AGROPECUÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA ALFONSIN - 

OAB:9275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331792.

 Vistos,

 Trata-se de ação de liquidação de sentença proferida em ação civil 

pública, com pedido incidental de exibição de exibição de documento, 

ajuizada por Itamarati – Agro Pecuária Ltda em desfavor do Banco do 

Brasil S.A., ambos devidamente qualificados.

 Em relação ao pedido de exibição de documentos, a questão está 

sedimentada com o julgamento na forma de recursos repetitivos do 

Recurso Especial nº. 1.349.453/MS, asseverando a necessidade de 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária:

 PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
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SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora não comprovou o 

prévio requerimento administrativo dos documentos que pretende a 

exibição e o pagamento de eventual custo do serviço.

 Também constato que a petição inicial não veio instruída com a cópia da 

sentença e a certidão de trânsito em julgado da ação civil pública.

 Assim, atento ao que dispõe o art. 321, do Código de Processo Civil, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para apresentar o prévio pedido administrativo dos documentos que 

pretende a exibição, com o respectivo protocolo de recebimento pela parte 

requerida, bem como para juntar a cópia da sentença e a certidão de 

trânsito em julgado da ação civil pública, sob pena de indeferimento da 

inicial.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 311826 Nr: 12224-55.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIZA CANDIDA RODRIGUES, RONALDO OTAVIO DOS 

SANTOS, FRANCISCO HELIO ZUZA DOS SANTOS, ACCDS, OZRDS, 

MARINEZ ALCANTARA DA SILVA, LEONILDO OTAVIO ZUZA DOS 

SANTOS, SIMONE PINTO DE JESUS, JOJDS, PEDRO WILSON DE LIMA 

SANTANA, ELIANE MARIA ZUZA DOS SNATOS SANTANA, JFZS, ELIANE 

MARIA ZUZA DOS SANTOS SANTANA, JOANA OTAVIA NASCIMENTO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, R. A. F. CORTES E CIA LTDA ME, OCEANAIR LINHAS 

AÉREAS S.A. - AVIANCA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 Autos nº: 311826.

 Vistos,

 A requerida Cvc Brasil Operadora e Agencia de Viagens S/A, alegou na 

contestação de fls. 316/336, sua ilegitimidade, aduzindo que não seria 

responsável pelo cancelamento do voo.

 No entanto, sua alegação não merece acolhimento, pois todos os que 

participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos 

decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em 

decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de 

proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, 

parágrafo único, do CDC.

 Assim, sem mais delongas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

 Não havendo preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova oral, consistente no 

depoimento pessoal dos requerentes: Leonildo Otavio Zuza dos Santos, 

Simone Pinto de Jesus e Briza Candida Rodrigues.

Em decorrência do numero grandioso de requerentes, entendo 

desnecessária a oitiva de todos os autores, sendo que reputo útil apenas 

os elencados acima.

Registro que por agora fica estabelecido como ponto controvertido: a) 

existência do dano e extensão desse; b) existência da falha na prestação 

de serviço; e c) nexo de causalidade.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de junho de 2020, às 15:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333659 Nr: 2457-56.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Vale do Sol, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270941 Nr: 1941-07.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JESUS DE ALMEIDA, LUANA APARECIDA DA 

SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 85/87 foi interposto pelos 

requerentes no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo o requerido para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305680 Nr: 7265-41.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGSERVICE EMPREENDIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2 AUTOMOVEIS EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SARTURI SIQUEIRA - 

OAB:53390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, instruir, retirar e distribuir à Carta Precatória 

expedida para Bagé-RS, para oitiva de testemunha.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 312662 Nr: 12760-66.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR EVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENCRIS GARCIA - 

OAB:26460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT
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 Autos nº: 312662.

 Natureza: Ação de indenização.

 Requerente: Valmir Oliveira de Almeida.

 Requeridos: Valdir Eva de Oliveira.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização ajuizada em 27 de maio de 2019 por 

Valmir Oliveira de Almeida em desfavor de Valdir Eva de Oliveira, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em setembro de 2003 adquiriu do 

requerido uma caminhonete Chevrolet, D20, placa HRI-2264, ano 1996, 

tendo realizado o pagamento do preço avençado e a respectiva 

transferência de propriedade.

 Seguiu narrando que no mês de novembro do ano de 2003 vendeu o 

veículo para João Benedetti Idalgo, sendo que após alguns anos o veículo 

foi objeto de busca e apreensão, em razão da inadimplência do contrato 

de financiamento com alienação fiduciária celebrado pelo primeiro 

proprietário.

 Narrou que o Sr. João Benedetti Idalgo ajuizou ação de execução de título 

judicial contra si e que celebrou acordo no valor de R$ 37.500,00.

 Por conta disso, sustentando que não tinha ciência de que o veículo era 

alienado, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 37.500,00.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/17.

 Às fls. 48 a inicial foi recebida e designada audiência de conciliação.

 Às fls. 51 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 55/120 a parte requerida apresentou contestação a ocorrência de 

prescrição da pretensão de reparação civil pleiteada pela parte autora.

 No mérito, sustentou que o negócio jurídico celebrado entre as partes foi 

permeado por segurança, legitimidade e boa-fé,

 Por conta disso, pugnou pela improcedência da ação.

 Às fls. 121/124 a contestação foi impugnada.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 128/129 a parte autora 

requereu a produção de prova oral, enquanto que, às fls. 130, a parte 

requerida requereu o julgamento antecipado da lide e, se necessária, a 

produção de prova documental.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação 

de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, 

a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência 

do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Antes de enfrentar o mérito, cumpre-me analisar a alegação da parte 

requerida de ocorrência de prescrição.

 Analisando os autos, verifico que a pretensão do autor com a presente 

demanda é a condenação do requerido ao pagamento do valor 

desembolsado decorrente da condenação judicial na ação ajuizada pelo 

Sr. João Benedetti Idalgo, em razão da busca e apreensão do veículo que 

havia comprado do requerido.

 Sustentou a parte requerida que o prazo prescricional aplicável no caso 

em apreço é o de 3 anos, previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código 

Civil, enquanto que a parte autora aduziu que por se tratar de reparação 

civil decorrente de contrato é aplicável o prazo decenal previsto no art. 

205 do mesmo diploma legal.

 Nessa esteira, no caso dos autos, ainda que aplicável o prazo decenal 

previsto no art. 205 do Código Civil, entendo forçoso reconhecer a 

ocorrência da prescrição.

 Isso porque, entendo que é do trânsito em julgado da sentença 

condenatória da ação de cobrança que tramitou no Juízo da 5ª Vara Cível 

desta Comarca (código nº 25209), pois a partir daí é que surgiu a 

obrigação do autor de indenizar terceira pessoa que dele adquiriu o 

veículo, sobrevindo-lhe o prejuízo ora cobrado e não da celebração do 

acordo naqueles autos como alegou a parte autora na impugnação à 

contestação. Nesse sentido o julgado ora colacionada:

“AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO REPARATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL DO 

ART. 206, § 3º, I DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO OBJETO DE FURTO. APREENSÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

DEPOIS QUE O BEM JÁ HAVIA SIDO REVENDIDO PELO AUTOR E ESTAVA 

EM PODER DE TERCEIRO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM O RETORNO 

AO STATU QUO ANTE. EVICÇÃO CARACTERIZADA. REEMBOLSO DOS 

PREJUÍZOS PECUNIÁRIOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. 

RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE, INDEPENDENTEMENTE DE BOA-FÉ. 

EXEGESE DO ART. 447 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. APELO 

DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 2013.064082-8, de Joinville, rel. 

Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 

05-11-2013)

 Ademais, embora não conste a certidão de trânsito em julgado nos autos, 

este fato não impossibilita a fixação do termo inicial do prazo prescricional, 

tendo em vista que a intimação do autor nestes autos, da sentença 

proferida naquele feito, foi realizada em 17/12/2007 (fls. 110/111) e em 

07/08/2008 houve a intimação do advogado da parte exequente acerca da 

conclusão da decisão que deferiu a penhora on line junto ao BACEN.

 Assim, entre a data do trânsito em julgado da ação de cobrança que 

tramitou no Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca (código nº 25209) e a 

data do ajuizamento desta ação se passaram mais de 10 anos.

 Assim, entendo que o processo deve ser extinto, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, reconheço a prescrição, razão pela qual julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228781 Nr: 17448-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA - COOCENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818 OAB PR

 Autos nº: 228781.

 Vistos,

 Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola – Coocentral, às fls. 403/408, 

opôs embargos de declaração, alegando ter havido erro material e 

omissão.

A parte embargada se manifestou às fls. 411/415 aduzindo a inexistência 

da omissão alegada e que o erro material apontado se trata de matéria 

estranha ao feito.

 É o necessário à análise e decisão.

Não conheço dos embargos de declaração em razão da sua inépcia 

recursal.

 Conforme se depreende das razões dos embargos de declarações, as 

alegações de erro material e de omissão não se referem à sentença 

proferida nos presentes autos, tratando-se de matéria estranha ao feito.

 Assim, diante da inépcia dos embargos de declaração, a medida que se 

impõe é o não conhecimento do recurso.

 Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSO DO CONSIGNADO DECISÃO 

RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 

Em se tratando de recurso que veicula matéria estranha ao que foi 

consignado na decisão recorrida colacionada aos autos, resta 

configurada a inépcia recursal e a inocuidade do pedido a inviabilizar o 

seu conhecimento. Agravo de instrumento não conhecido”. (TJRS; AI 

0201499-98.2018.8.21.7000; Viamão; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. 

Newton Luís Medeiros Fabrício; Julg. 25/07/2018; DJERS 31/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RAZÕES DE 

RECURSO. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. FALTA DE 
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HOSTILIZAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. INÉPCIA RECURSAL 

CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O apelante deve deduzir 

os fundamentos de fato e de direito hostilizadores da sentença, conforme 

estabelece o art. 1.010, II e III, do CPC de 2015. 2. As razões de apelação 

dissociadas do que foi decidido na sentença e com invocação a matéria 

estranha à lide acarretam a irregularidade formal e a inépcia recursal. 3. 

Apelação cível não conhecida, mediante acolhimento de preliminar”. 

(TJMG; APCV 1.0313.14.002006-3/001; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; 

Julg. 25/07/2017; DJEMG 01/08/2017).

 Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de fls. 

403/408 por ser inepto.

Deixo de aplicar ao embargante a multa prevista no § 2° do art. 1.026 do 

CPC, requerida pelo embargado, haja vista não ser o presente embargos 

de declaração manifestamente protelatório.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 302720 Nr: 4591-90.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 302720.

 Natureza: Ação de Cobrança.

 Requerente: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Cemat.

 Requerido: J. A. Reciclagem de Plásticos Ltda - Me.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 01 de fevereiro de 2019 por 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Cemat em face de J. A. 

Reciclagem de Plásticos Ltda - Me, na qual a parte autora alega ser 

credora do valor de R$ 93.294,95 referente a faturas de consumo de 

energia elétrica inadimplidas.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/64.

 A inicial foi recebida às fls. 71, ocasião em que se determinou a citação 

da parte requerida bem como designou audiência de tentativa de 

conciliação.

Após algumas tentativas infrutíferas de citação, às fls. 94-verso foi a 

parte requerida devidamente citada.

A audiência de conciliação restou infrutífera.

Às fls. 120/134 a parte requerida apresentou contestação sustentando 

que a inicial não veio instruída com documentos indispensáveis a 

propositura da ação.

 Às fls. 135 foi certificado que a contestação apresentada é intempestiva.

 Às fls. 137/141 foi apresentada impugnação à contestação.

Determinada a especificação das provas, às fls. 144 a parte autora 

requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto que, às fls. 145/146, a 

parte requerida requereu a remessa dos autos ao contador judicial, 

sustentando que há cobrança excessiva.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Analisando detidamente os autos, embora tenha sido certificado às fls. 

135 a intempestividade da contestação, verifico que esta é tempestiva, 

haja vista que a audiência de conciliação foi realizada no dia 25/06/2019 e 

a contestação foi apresentada no dia 16/07/2019.

 Razão pela qual, revogo a certidão de fls. 135.

 Feita a consideração acima, cumpre-me agora pontuar que, analisando os 

autos, verifico que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos, estando, então, a causa madura e 

apta para ser julgada, de modo que, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 Registro que não há razão para se instaurar a fase probatória para que 

os autos sejam remetidos ao contador judicial, tendo em vista que o 

montante indicado na petição inicial não foi impugnado por ocasião da 

contestação.

 Ademais, cumpre-me registrar que o valor indicado pela parte requerida 

às fls. 145 realmente é inferior ao cobrado nos presentes autos. Todavia, 

verifico que referido valor corresponde ao montante atualizado da dívida 

confessada no Termo de Confissão de Dívida (fls. 140/141), sendo que os 

valores cobrados nos presentes autos se referem somente às parcelas 

inadimplidas do referido termo, bem como das faturas mensais de 

consumo de energia elétrica dos meses de novembro/2018 a maio/2017.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminares e questões prejudiciais a ser 

decididas, passo a decidir, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 Analisando os autos, verifico que restou incontroversa a celebração do 

Termo de Confissão de Dívida e a inadimplência das parcelas (fls. 

140/141), de modo que a análise se restringirá quanto à cobrança das 

faturas de consumo de energia elétrica dos meses de novembro/2018 a 

maio/2017.

 Sustentou a parte requerida que as faturas cobradas não trazem no seu 

corpo os períodos de leitura, de modo que não é possível precisar qual 

período se refere o valor cobrado.

 Em que pese as alegações da parte requerida, entendo que as faturas 

apresentadas pela parte autora gozam de veracidade, eis que 

decorrentes de contrato e retratam o consumo mensal de energia elétrica 

da unidade consumidora, devendo ser registrado, ainda, que ao contrário 

do que alegou a parte requerida, constam nas respectivas faturas o 

consumo em kWh, a referência quanto mês, data de emissão e data 

prevista da próxima leitura.

 Nessa esteira, verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar os 

fatos que sustentam a inicial, eis que o conjunto probatório demonstra a 

existência do débito. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CEMIG - FATURAS 

DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - ÔNUS 

DA CONSUMIDORA. 1- As faturas de energia elétrica constituem 

documentos válidos para a cobrança do débito, valendo as faturas como 

comprovantes de energia elétrica consumida quando decorrente de 

contrato; 2- Para o serviço público de energia elétrica contratado deve 

haver a contraprestação pecuniária por parte do consumidor que 

corresponderá ao valor de consumo apurado; 3- O consumidor(a) tem o 

ônus da prova de quitação do débito cobrado; 4- a cobrança do valor 

faturado pelo consumo de energia elétrica constitui exercício regular de 

direito. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.100759-3/001, Relator(a): Des.

(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2017, 

publicação da súmula em 11/04/2017) (Original sem grifo)

Portanto, pela análise dos autos, entendo que o pedido principal formulado 

pela parte autora merece ser acolhido, devendo a parte requerida ser 

condenada a pagar o valor de R$ 78.049,47 (fls. 04-verso/05).

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, 

condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

78.049,47 (setenta e oito mil e quarenta e nove reais e quarenta e sete 

centavos), acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC a partir do vencimento de cada parcela.

A título de sucumbência condeno a parte requerida ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 309967 Nr: 10768-70.2019.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Autos nº: 309967.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora ajuizou a 

presente demanda objetivando o ressarcimento dos valores despendidos 

em razão do contrato de seguro firmado com a Sra. Shirley Pena de 

Souza.

 Por outro lado, verifico que a parte requerida sustentou em sua 

contestação que não foi apresentada a fatura de energia elétrica da 

unidade consumidora da segurada, impossibilitando a competente defesa, 

requerendo para tanto que a parte autora seja intimada para que informe a 

unidade consumidora, objeto dos autos.

 Por sua vez, a parte autora na impugnação à contestação alegou que 

foram juntados documentos suficientes que demonstram a relação jurídica 

da pessoa lesada com o evento ocasionado pela parte requerida.

 Contudo, atento ao princípio da busca da verdade real e com o fim de 

evitar alegação de cerceamento de defesa, intime-se a parte autora para 

que informe a unidade consumidora da segurada Shirley Pena de Souza, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Apresentada a informação pela parte autora, intime-se a parte requerida 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação e apresentados documentos novos pela parte 

requerida, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334117 Nr: 2768-47.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 334117

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334988 Nr: 3299-36.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO VELHO-RO, CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA- CREA/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE CAIO BATISTA 

CARVALHO - OAB:2675-RO, PATRICIA SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/RO 4089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 334988.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334991 Nr: 3305-43.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ORÊNIO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 334991.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 335004 Nr: 3319-27.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 335004.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de abril de 2020, às 14h30min, a ser 
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realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288614 Nr: 16012-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 288614.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a parte embargante comprovou tão 

somente o pagamento da 1ª parcela das custas processuais, isso em 

25/10/2019 (fls. 169/171).

 Desse modo, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

dias, comprovar o pagamento das demais parcelas das custas 

processuais, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219297 Nr: 9368-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO SOBRINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 219297.

 Vistos,

 Às fls. 44 e 70vº, consta a certidão da Oficial de Justiça informando a 

impossibilidade de proceder com a busca e apreensão do veiculo por não 

localizar o mesmo.

Realizado alguns atos processuais, o oficial de justiça as fls.87, pugnou 

pela dilação do prazo para tentar localizar o veiculo.

É o necessário à análise e decisão.

Tendo em vista varias tentativas de localizar o bem, todas inexitosas, 

indefiro o pedido de dilação do prazo de fls. 87.

Ante o exposto, considerando que a ação já se arrasta desde 2016 sem 

resultado prático, considerando que o bem dado em garantia é uma moto, 

determino a intimação da parte requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira a conversão da ação em execução, conforme 

autoriza o art. 4º do Dec.-Lei n.º 911/69, sob pena de extinção.

Cumpra-se com urgência, uma vez que se trata de processo da META 

2/2020-CNJ.

 Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 10 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273702 Nr: 4033-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA RIBEIRO, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº: 273702.

 Vistos,

1- Expeça-se carta precatória à Comarca de Brasnorte-MT para a 

realização da avaliação e demais atos expropriatórios do bem penhorado 

às fls. 111.

 2- Defiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula nº 27.459 do CRI de 

Tangará da Serra-MT, formulado às fls. 124.

 3- Lavre-se o termo de penhora, intimando-se a parte executada na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

 4- Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, devendo as 

partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 15 

dias.

 5- Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação à 

avaliação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de 

leiloeiro ou a realização da alienação por sua própria iniciativa, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

 6- Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para 

se manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 7- Não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou 

realizar a venda extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 8- Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo 

Civil, estabeleço as seguintes condições para a concretização da 

alienação, as quais deverão ser observadas tanto na realizada por 

iniciativa do exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 
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outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 9- Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes nos item “8” desta decisão, inclusive quanto à 

comissão do Leiloeiro.

 10- Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações 

que auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal 

medida útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação 

exame e inspeção dos bens.

 11- Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, 

requisite-se ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; 

(b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.

 12- Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), 

na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “8 b” da presente decisão.

 13- Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, 

caso não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329530 Nr: 25898-03.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA NAREZZI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20237, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:OAB/MT 13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim do Amor Paraíso, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274265 Nr: 4444-98.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que a advogada CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI 

MELLO levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução, impulsiono os presentes 

autos e intimo-a para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES. Informo ainda que, inspecionado 

pela Corregedoria, foi determinado o arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335004 Nr: 3319-27.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e intimação, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro Jardim Europa, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334991 Nr: 3305-43.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ORÊNIO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334988 Nr: 3299-36.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO VELHO-RO, CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA- CREA/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE CAIO BATISTA 

CARVALHO - OAB:2675-RO, PATRICIA SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/RO 4089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o art. 460, § 1.º da CNGC determinar que os 

Conselhos Profissionais devem pagar as custas processuais, intimo o 

exequente para efetuar o pagamento delas, bem como dos emolumentos 

do distribuidor, no prazo de 5 dias, sob pena de, não havendo 

manifestação no prazo de 30 dias, devolução da missiva, conforme prevê 

o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309391 Nr: 10296-69.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DE CASTRO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 118 apresentados pela 

requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem caráter 

de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o requerido para 

se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116714 Nr: 6758-32.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que a advogada CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI 

MELLO levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução, impulsiono os presentes 

autos e intimo-a para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES. Informo ainda que, inspecionado 

pela Corregedoria, foi determinado o arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9822 Nr: 124-35.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ARI LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, ANTONIO LUIZ 

DAL CASTEL, AMADO PAULO DAL CASTEL, PASCOINA DONIDA DAL 

CASTEL, NAURA DAL CASTEL NUNES, NEUSA MARIA DAL CASTEL 

MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10582 Nr: 980-96.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO LANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Certifico que, consultando os autos da missiva n.º 64253, que tramita na 

Comarca de Comodoro, conforme o extrato a seguir, verifica-se que foi 

determinada a sua devolução aos autos principais n.º 

2186-82.1999.811.0055, que tramita na 5.ª Vara Cível de Tangará da 

Serra. Sendo assim, intimo o exequente para dar seguimento aos autos, 

no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 312194 Nr: 12423-77.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR MASSAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:327.408/SP, PRISCILLA AKEMI 

OSHIRO - OAB:304 931/SP

 Autos nº: 312194.

 Vistos,

 Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova oral, consistente oitiva de 

testemunhas que deverão ser arroladas tempestivamente (15 dias 

contados da intimação desta decisão).

 Defiro também a expedição de ofício ao INMET – Instituto Nacional de 

Meteorologia para que, no prazo de 15 dias, informem a velocidade dos 

ventos na cidade de Sapezal/MT e, se possível, na localidade da Fazenda 

Massaroli, em 20/09/2018.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar cópia da 

matrícula do imóvel onde está instalado o barracão sinistrado, a fim de se 

obter as coordenadas do local.

 Após, oficie-se o INMET, conforme acima determinado, encaminhando 

cópia da matrícula do imóvel solicitada.

 Quanto à solicitação da parte requerida para que a parte autora informe 

se já realizou o conserto barracão, é desnecessária, uma vez que a inicial 

é clara ao informar que o conserto foi realizado.

Por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos controvertidos: a) se 

os danos ocorridos no barracão em 20/09/2018 tem cobertura pela apólice 

de seguro; b) existência de falha na prestação de serviço; c) existência 

de dano e; d) nexo de causalidade.
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Assim, para produção da prova oral designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25 de junho às 14 horas.

Desde já defiro a expedição de carta precatória para a oitiva da 

testemunha da parte requerida, devendo, contudo, ela ser devidamente 

arrolada no prazo de 15 dias.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247461 Nr: 14722-95.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815, MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834/RJ, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Autos nº: 247461.

 Natureza: Ação de cobrança.

 Requerente: Anderson Alves de Santana.

 Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro

 DPVAT S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança de benefício do Seguro DPVAT, ajuizada 

em 15 de maio de 2017 por Anderson Alves de Santana, em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

devido a título de seguro obrigatório em decorrência de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2016.

 Alegou a parte requerente que em razão do acidente está afastado de 

suas funções laborativas desde 20 de fevereiro de 2016, recebendo 

auxilio doença desde 01/03/2016.

 Requereu os benefícios da gratuidade de justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/32.

 A inicial foi despachada às fls. 33/34, foi facultado a parte requerente 

emendar a inicial, para apresentar o requerimento administrativo feito junto 

à seguradora para o pagamento do DPVAT.

 Às fls. 35/36 a parte requerente trouxe os devidos documentos 

solicitados.

 A inicial foi despachada às fls. 33/34, foi facultado a parte requerente 

emendar a inicial, para apresentar o requerimento administrativo feito junto 

à seguradora para o pagamento do DPVAT.

 Às fls. 37/38 foi deferida a gratuidade de justiça e designada audiência de 

conciliação.

 Às fls. 40vº a parte requerida foi citada.

 Às fls. 41/42 a conciliação restou infrutífera.

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 53/64 sustentando, em 

preliminar, ausência de requerimento administrativo e falta de interesse de 

agir.

 Impugnação à contestação às fls. 66/78.

 Às fls. 79 as partes foram intimadas para especificarem provas que 

pretendiam produzir.

 Às fls. 81/82 a parte requerida requereu realização de prova pericial.

 Às fls. 83 a parte requerente requereu prova pericial, depoimento pessoal 

e prova documental, por meio dos documentos acostados à exordial.

 Às fls. 85/86 foi designada prova pericial nomeando o perito médico 

ortopedista Dr. Francisco Canhoto.

Às fls. 98 foi juntado o laudo do perito dizendo que ocorreu a fratura no 

fêmur direito, sem debilidade, sentido e função, sem deformidade, vida 

normal, danos temporários, mas já recuperados, sem invalidez e apto ao 

trabalho sem restrições.

Às fls. 101/102 a parte requerida manifestou acerca do laudo pericial 

concordando e requerendo que fosse julgado totalmente improcedente a 

presente demanda.

Às fls. 103/114 a parte requerente manifestou-se acerca do laudo pericial, 

mostrando sua discordância, pois ele alega apresentar invalidez, juntando 

exames e laudos médicos.

Às fls. 128 o perito complementou o laudo expondo que não há porque 

mudar a avaliação, pois o requente possui apenas um encurtamento de 

1,8cms, sendo que o próprio organismo se adapta, não sendo necessário 

nenhuma palmilha ou outro agente externo e não há perda da mobilidade e 

nem atrofia muscular.

 Às fls. 133 a parte requerida manifestou-se a respeito da 

complementação do laudo pericial concordando.

Às fls. 137/147 a parte requerente juntou aos autos o laudo médico 

atinente a pericia realizada pelo perito judicial em 14/05/2019, no processo 

nº0001724-74.2019.4.01.3600 - 6ª Vara do Juizado especial Federal- 

Seção Judiaria do Estado de Mato Grosso.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Verifico que fora juntado um “documento” novo pela parte autora às fls. 

143/147 quando de sua última manifestação no processo.

Porém, como o caso é de improcedência, não vejo prejuízo à parte 

requerida em desde já julgar o feito, até mesmo por questão de economia 

processual.

 Assim, passo agora à análise de mérito, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988.

 No caso dos autos, verifico que a parte autora ingressou com ação de 

15/05/2017.

 O seguro obrigatório foi criado pela Lei nº 6.194/74, visando à 

indenização de todas as pessoas que se tornam vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado.

 Para o pagamento da indenização securitária em questão é necessária a 

comprovação do acidente de trânsito e do dano decorrente, ou seja, a 

invalidez permanente ou morte, a teor do que dispõe o art. 3º, inciso I, da 

Lei nº 6.194/74:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada:

 I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte”.

 In casu, a parte autora comprovou a ocorrência do acidente de trânsito 

conforme boletim de ocorrência (fls. 18), receitas e procedimentos 

médicos realizados (fls. 19/31).

 Conforme consta às fls. 32, a decisão do INSS acerca do auxilio doença 

faz menção à alegada incapacidade para o trabalho, só que no longínquo 

ano de 2016.

 Por outro lado, consta no laudo do perito judicial (fls. 98), já em 2018, que 

ocorreu a fratura no fêmur direito, sem debilidade, sentido e função, sem 

deformidade, podendo o autor ter doravante vida normal, já que os danos 

foram temporários e já recuperados, estando o autor, segundo o perito 

judicial, sem invalidez e apto ao trabalho sem restrições.

 Anoto que o douto perito complementou o laudo no ano de 2019, tendo 

afirmado que o requente possui apenas um encurtamento de 1,8 cm, 

sendo que o próprio organismo se adapta, não sendo necessário 

nenhuma palmilha ou outro agente externo, de modo que não há perda da 

mobilidade e nem atrofia muscular.

 Embora seja verdade que a conclusão do perito nomeado por este juízo 

esteja em pequena dissonância com o resultado da perícia realizada na 

Justiça Federal (fls. 118/121), fato é que a complementação de fls. 128 é 

enfática, cumprindo-me aqui transcrever a conclusão do Sr. Perito Judicial 

nomeado:

 Conforme se verifica, o Perito deste Juízo relatou que “o acidente 

noticiado não se discute, mas as condições atuais do paciente são outras” 

(...) tendo mais a frente afirmado que “o paciente foi novamente 
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examinado e não há perda de mobilidade, não há atrofia muscular”.

 Logo, segundo meu convencimento, não resta dúvida que o caso é 

mesmo de improcedência em razão da não existência da incapacidade 

definitiva relatada.

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e 

condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa pelo fato de estar a parte 

autora sob o pálio da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra- MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 312663 Nr: 12762-36.2019.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA APOLINARIA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

TIAGO DE MATOS SANTOS - OAB:26651/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 312663.

 Natureza: Prestação de contas.

 Requerente: Karla Apolinaria Fonseca.

 Requerido: Banco Bradesco Financiamento S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de exigir contas ajuizada em 27 de maio de 2019 por 

Karla Apolinaria Fonseca em face de Banco Bradesco Financiamento S.A., 

ambos qualificados nos autos.

 Alegou a parte requerente, em resumo, que firmou com a parte requerida 

contrato de financiamento do veículo GM/Celta Life 1.0, chassi nº 

9BGRZ08908G159109, ano/modelo: 2008/2008, placa: HGX-2643, no valor 

de R$ 14.029,92.

 Relatou que se tornou inadimplente a partir da parcela correspondente ao 

mês 09/2017, tendo, então, a parte requerida ingressado com ação de 

busca e apreensão, a qual foi julgada procedente, consolidando em favor 

da Financeira a posse e o domínio do veículo.

 Argumentou que não foi esclarecido pela parte requerida quanto à 

existência de valor pendente para a quitação do contrato, apesar de 

insistentemente ter tentado obter essa informação.

 Assim, requereu que a parte requerida preste contas acerca da 

existência de débito, bem como sobre a apreensão do bem.

 Postulou pela conexão do presente feito com a ação de busca e 

apreensão cód. nº 272552, bem como pela concessão da gratuidade da 

justiça. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 22/158.

A inicial foi recebida às fls. 159, sendo indeferido o pedido de conexão em 

razão da ação de busca e apreensão já ter sido sentenciada. Foi deferido 

o pedido de gratuidade da justiça à parte autora e determinada a citação 

da parte requerida para, no prazo de 15 dias, prestar contas ou oferecer 

contestação.

A parte requerida, pessoalmente citada (162v), apresentou contestação 

às fls. 169/175 impugnando, inicialmente, a gratuidade da justiça 

concedida à parte autora, bem como o valor atribuído à causa.

 Alegou preliminarmente a falta de interesse processual da parte autora e 

a inépcia da inicial, requerendo a extinção do processo.

 No mérito, sustentou que a parte autora não apresentou nenhum motivo 

relevante para exigir as contas e que o pedido é demasiado genérico e 

impreciso e pugnou pela improcedência da ação.

Pugnou também pela condenação da parte autora ao pagamento do saldo 

remanescente de R$ 1.299,56, conforme demonstrado na prestação de 

contas.

Juntou os documentos de fls. 175v/189v.

Às fls. 190 a parte requerida pugnou pela juntada dos documentos de fls. 

190v/197 e às fls. 200 requereu a juntada dos documentos de fls. 

200v/211.

Às fls. 212/200 a parte autora impugnou a contestação.

 Às fls. 221 foi determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas a produzir, tendo ambas informado às fls. 223 e 224 que não 

pretendiam produzir outras provas.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A ação de exigir contas possui procedimento especial previsto no art. 550 

a 553 do Código de Processo Civil, na qual aquele que afirma ser titular do 

direito de exigir contas requererá de outrem a prestação de contas.

Trata-se de processo bifásico em que, na primeira fase, discute-se 

apenas o direito do autor de exigir as contas e na segunda fase se criam 

condições para que as contas sejam efetivamente prestadas, ocasião em 

que elas serão avaliadas pelo juiz para, ao final, verificar a existência ou 

não de saldo em favor de uma das partes.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, a parte requerida contestou a 

ação, mas ao mesmo tempo prestou as contas, apresentando informações 

quando a venda do veículo e da existência de saldo devedor do contrato 

de financiamento.

 Assim, cumpre-me inicialmente analisar se a parte requerida possui a 

obrigação de prestar de contas.

A parte requerida impugnou a gratuidade da justiça concedida à parte 

autora não demonstrou ser pessoa hipossuficiente, tampouco que não tem 

condições de custear as custas processuais.

 A questão da gratuidade da justiça está disciplinada pela Lei n.º 1.060/50 

e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

 Ainda de acordo com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

cabendo a parte contrária impugnar o pedido, demonstrando que o 

beneficiário não faz jus a gratuidade da justiça.

 In casu, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a manutenção da 

concessão da gratuidade, razão pela qual, mantenho-a, ficando rejeitada a 

impugnação.

 A parte requerida alegou a incorreção do valor da causa, aduzindo que o 

proveito econômico da qual a parte autora busca auferir com a presente 

ação ultrapassa o valor dado à causa.

 Por outro lado, a parte autora afirmou em na impugnação à contestação, 

que o valor atribuído à causa representa a quantia que acredita ser 

devida, razão pela qual, não há que se acolher a impugnação apresentada 

pela parte requerida, pois, antes da prestação de contas apenas é 

possível se ter uma estimativa do valor econômico, o que foi observado no 

caso em apreço.

 Alias, nesse sentido, coleciono o seguinte julgado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA 

QUAL FOI ACOLHIDA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, 

DETERMINADO O JUÍZO SUA CORREÇÃO PARA O MONTANTE 

CORRESPONDENTE A SOMATÓRIA DOS DÉBITOS QUESTIONADOS PELA 

AUTORA, COM A CONSEQUENTE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS 

INICIAIS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, 

COM PEDIDO DE REFORMA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Inexistência de 

efetivo proveito econômico imediato. Valor da causa que deve ser fixado 

por simples estimativa. Precedentes nesse sentido. Necessária reforma da 

r. Decisão sob ataque. Recurso provido”. (TJSP; AI 

2286271-33.2019.8.26.0000; Ac. 13323172; Presidente Prudente; Décima 

Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Simões de Vergueiro; Julg. 

18/02/2020; DJESP 02/03/2020; Pág. 2491). g.n.

 Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa.

 A parte requerida alegou preliminarmente a falta de interesse processual 

da parte autora, sustentando que o ajuizamento desta ação foi 

desnecessária, pois o referido contrato possui cláusulas que especificam 

os pagamentos, juros e demais cobranças.

 A preliminar não merece acolhimento, pois a parte autora alegou na inicial 

que tentou obter informações quanto à existência de saldo devedor do 
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contrato administrativamente, contudo, não obteve êxito, tornando-se 

necessário o ajuizamento da presente ação.

 Assim, a presente ação se mostra necessária e adequada para que a 

parte autora tenha as contas prestadas acerca da venda do veículo e da 

existência de saldo devedor.

 Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

 A parte requerida também alegou a inépcia da inicial, afirmando que a 

parte autora formulou pedido genérico, indeterminado e impreciso de 

existência de suposta existência de saldo positivo relativo contrata de 

financiamento de veiculo vendido após busca e apreensão.

 Em análise a inicial, observo que foram fornecidos os elementos 

necessários ao estabelecimento da relação processual, permitindo-se, 

pelos fatos apresentados, a identificação da causa de pedir, do pedido e 

da fundamentação jurídica, inexistindo qualquer vício na petição inicial.

 Assim, sem mais delongas, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

 Nesse contexto, verifico que a parte requerente comprovou seu direito de 

exigir contas da requerida, tendo demonstrado a existência de contrato de 

financiamento firmando com a requerida e da ação de busca e apreensão 

que consolidou em favor da Financeira a posse e o domínio do veículo.

Assim, é seu direito buscar esclarecimentos de todas as transações 

realizadas pela requerida quanto à venda do veículo e prestação de 

contas quanto a existência ou não de saldo devedor.

 Assim, a primeira fase da presente ação merece ser julgada procedente, 

sendo que, após o trânsito em julgado da presente sentença, serão 

apreciadas as contas prestadas pela parte requerida. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 

OBRIGAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO CONTADOR. NATUREZA DÚPLICE. 

APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS NA PRIMEIRA 

FASE. RÉPLICA APRESENTADA SOMENTE QUANTO À CONTESTAÇÃO 

DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. JULGAMENTO COM SUPRESSÃO DA 

SEGUNDA FASE. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aquele que tem bens, valores ou interesses 

administrados por outrem pode propor ação de exigir contas nos termos 

previstos nos arts. 550 e seguintes do CPC. Se o contador não faz parte 

do quadro societário da empresa dos autores apelantes, como também 

não detém patrimônio a gerir em nome deles, porquanto apenas foi 

contratado para realização de serviços contábeis da sociedade 

empresária e o pedido de prestação de contas não está ligado ao trabalho 

por ele desempenhado, não deve ser condenado na obrigação de prestar 

contas. 2. A ação de exigir contas possui duas fases procedimentais 

sucessivas, nas quais, inicialmente, discute-se sobre o dever de 

prestação de contas e, após, adentra-se na discussão sobre os 

documentos apresentados e valores de eventual saldo devedor, ou seja, o 

mérito da demanda será decidido em dois momentos distintos. 3. Aferido o 

desvirtuamento da ação de exigir contas, com a reunião da primeira e da 

segunda fase do procedimento em único julgamento e sem garantia dos 

princípios da ampla defesa e do contraditório quanto a eventuais contas e 

documentos apresentados pelo réu, verifica-se a ocorrência de error in 

procedendo passível de cassação da sentença e determinação de 

prosseguimento regular do feito na forma determinada no Código de 

Processo Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença 

cassada”. (TJDF; Proc 07352.06-69.2017.8.07.0001; Ac. 115.0877; 

Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 13/02/2019; DJDFTE 

26/02/2019). g.n.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido pela parte requerente, 

haja vista a comprovação do dever da parte requerida em prestar contas.

 A título de sucumbência, considerando que a parte requerida contestou a 

ação, o que implica em resistência à pretensão deduzida em juízo, 

condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de 

Processo Civil, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

 A propósito, coleciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE 

AGIR DO AUTOR. PRIMEIRA FASE. RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO 

EM HONORÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. - 

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o titular 

da conta-corrente bancária tem interesse processual para propor ação de 

prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o 

destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e 

débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o 

saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula nº 259. (…). 8. O contrato 

bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo 

julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples 

formulário assinado no início do relacionamento, mas todo o conjunto de 

documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos 

anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da 

ação de prestação de contas. (…). (STJ - RESP 1497831/PR, Rel. P/ 

Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJ: 07-11-2016). 2. 

- A apresentação de contestação pelo réu implica em resistência à 

pretensão deduzida em juízo, de modo que é devida a condenação ao 

pagamento de honorários. Segundo posicionamento do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, cabível na primeira fase da ação de prestação a 

condenação em honorários advocatícios (AGRG nos EDCL no AG 

816.750/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJ: 19-12-2008). 

3. - Recurso desprovido”. (TJES; Apl 0031289-51.2013.8.08.0048; 

Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 

25/09/2018; DJES 05/10/2018). g.n.

Após o trânsito em julgado, voltem os autos conclusos para dar início à 

segunda fase do procedimento, ocasião em que será analisada a 

prestação de contas apresentada pela parte requerida.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62611 Nr: 4119-12.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER CAETANO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Intimo o exequente para retirar a certidão de protesto expedida e que se 

encontra na contra-capa dos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331057 Nr: 721-03.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, a contestação de fls. 47/94 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331065 Nr: 737-54.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/A, 

THIAGO GUIMARÃES LEVINDO COELHO - OAB:OAB/MG 125.298
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 Certifico que, a contestação de fls. 37/59 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331075 Nr: 757-45.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RAMALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, a contestação de fls. 62/111 é tempestiva. Dessa forma, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os presentes autos e intimo a requerente para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335214 Nr: 3457-91.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.TAPURAH-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADM. ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SIQUEIRA, JOSIANE DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 10, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41, a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, e, por fim, do valor de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Vila Alta, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215167 Nr: 6152-57.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DEZINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. S. LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE 

RISCOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA TATIANA ROMÃO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 20860A

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 111, considerando a 

devolução da carta precatória expedida para São Paulo, intimo o 

requerente para apresentar memoriais finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118318 Nr: 8311-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 Autos nº: 118318.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Elo Agropecuária Ltda 

em face de Banco do Brasil S/A, ambos já qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 969/973 foi rejeitada a 

impugnação de fls. 957/962 e declarado extinto o cumprimento de 

sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Às fls. 975/988 a parte executada interpôs recurso de apelação.

 Às fls. 991/994 a parte exequente apresentou contrarrazões ao recurso 

de apelação.

 Às fls. 998/100 o recurso de apelação interposto pela parte executada foi 

provido, para cassar a sentença e afastar a mora e correção monetária 

após a data da constrição ou depósito judicial (decisão impressa em 

anexo).

 Às fls. 1.011/1.015 a parte exequente apresentou nova planilha de 

cálculo.

 Intimada para se manifestar, a parte executada, às fls. 1.021/1.023, 

apresentou sua concordância quanto ao cálculo apresentado pela parte 

exequente, porém, requereu o arbitramento e reserva de honorários 

sucumbenciais.

 Às fls. 1.024/1.028 a parte exequente manifestou discordância quanto à 

pretensão da parte executada de fixação e retenção de honorários 

advocatícios.

 É o necessário à análise e decisão.

 Analisando detidamente os autos, verifico que a parte executada, às fls. 

1.021/1.023, apresentou sua concordância quanto ao cálculo apresentado 

pela parte exequente às fls. 1.012/1.015.

Sendo assim, não há óbice para o levantamento do montante entendido 

como incontroverso, que é de R$ 543.703,37.

Por outro lado, a parte executada requereu o arbitramento e reserva de 

honorários sucumbenciais por ter sido acolhida em parte sua impugnação.

Com efeito, destaco que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de que o acolhimento, ainda que em parte, da impugnação ao 

cumprimento de sentença, acarreta o arbitramento de honorários em 

benefício do executado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO DISTRIBUÍDA ANTES DA EDIÇÃO DA MP 2.180-35/2001. 

JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 12% AO ANO. 1. Este Tribunal 

Superior já firmou compreensão de que, nas condenações impostas em 

desfavor da Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias 

devidas a servidores públicos, os juros de mora deverão incidir no 

percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

2.322/1987, no período anterior à publicação da MP 2.180-35/2001, 

quando passarão à taxa de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 

11.960/2009. Precedente: AgInt no AgRg no REsp 1.282.125/SP, Rel. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/10/2016. 2. 

Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.134.186/RS, submetido ao rito 

dos recursos repetitivos, a respeito da condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, 

firmou entendimento segundo o qual é devida a verba quando acolhida, 

ainda que em parte, a impugnação. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt 

no REsp 1643277/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (Original sem grifo)

No caso dos autos, verifico que o acórdão que cassou a sentença – que 

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – e reconheceu o 

excesso de execução para afastar a mora e os seus consectários, não 

fixou honorários advocatícios (fls. 1.000), devendo ser registrado que do 

referido acórdão não foram opostos embargos de declaração.

 Aliás, somente após a apresentação da planilha pela parte exequente é 

que a parte executada requereu a fixação dos honorários advocatícios 

(fls. 1.021/1.023).

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios decorrentes do 

acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença está acobertado 

pela preclusão temporal. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO - SÚMULA 517 DO STJ - IMPUGNAÇÃO 
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ACOLHIDA PARCIALMENTE - OMISSÃO DA DECISÃO COM RELAÇÃO 

AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRECLUSÃO. São devidos 

honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não 

impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que 

se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (Súmula 517 

do STJ). Não há que se falar em preclusão quanto à fixação dos 

honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, pois seu 

arbitramento pode ser realizado a qualquer tempo. Precedentes do E. STJ. 

Opera-se a preclusão temporal se o executado não se manifesta, no 

momento oportuno, contra a ausência de fixação de honorários 

advocatícios na decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de 

sentença. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, 

0027235-48.2015.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 16/12/2015, Data de Publicação: 21/01/2016) (Original 

sem grifo)

Ad argumentandum, ainda que fosse outro o entendimento, entendo que 

também não haveria que se falar em honorários sucumbenciais em favor 

do patrono da instituição financeira executada, eis que a parte exequente 

decaiu em parte mínima do pedido.

 Isso porque, conforme o próprio patrono da instituição financeira 

executada relatou às fls. 1.021/1.023, foi realizado o bloqueio via 

BACENJUD da importância de R$ 6.407.348,54 e após a apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada, o débito 

foi reduzido para a importância de R$ 5.025.533,29, o que na verdade 

representa mais de 10 vezes a importância indicada na impugnação ao 

cumprimento de sentença como valor efetivamente devido (R$ 474.969,74 

– fls. 381/419).

Por fim, diante do não acolhimento do pedido de fixação dos honorários 

advocatícios formulado pela parte executada, restou prejudicada a análise 

do pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo 

patrono da exequente às fls. 1.024/1.028.

Ante o exposto, autorizo o levantamento do montante entendido como 

incontroverso (R$ 543.703,37 – fls. 1.012), por meio de alvará judicial a 

ser expedido para a conta bancária a ser indicada pela parte exequente e 

indefiro o pedido de fixação dos honorários advocatícios formulado pelo 

patrono da parte executada às fls. 1.021/1.023.

Quanto ao levantamento dos valores, não sendo a própria parte a 

beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser 

certificado também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do art. 

450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Feito isto, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-a que no silêncio o 

processo será extinto com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, será realizado o levantamento da 

diferença até zerar a conta judicial em favor da parte executada, já que se 

encontra depositado nos autos a importância de R$ 2.501.482,86, 

conforme extrato em anexo.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 319909 Nr: 18701-94.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOARIS COMMODITIES AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Magno de Paula Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 319909.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 67/68, uma vez 

que a parte requerente não demonstrou ter esgotado todos os meios de 

localização do endereço do requerido.

Outrossim, quanto ao aditamento à inicial de fls. 71/73, consistente no 

pedido de concessão da tutela de urgência para que seja realizado o 

arresto de 231 sacas de soja, também entendo que este deve ser 

indeferido.

Neste sentido, as tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 A tutela provisória de urgência, por sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento de forma incidental ou antecedente. Já a tutela de evidência 

será sempre incidental, jamais antecedente.

In casu, a parte exequente requer a concessão da tutela de urgência de 

natureza cautelar de arresto antes da citação do executado, nos termos 

do art. 301 do Código de Processo Civil.

 Assim, para que o ocorra o deferimento da medida de arresto antes da 

tentativa de citação da parte executada, se mostra necessário que a parte 

exequente comprove nos autos a probabilidade do direito invocado quanto 

à existência literal da dívida líquida e certa, somado ao fato da parte 

executada estar tentando alienar os seus bens, ou ainda, que está caindo 

em insolvência, o que poderá acarretar perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo.

 No caso dos autos, a título de cognição sumária, verifico que restou 

demonstrada a existência da dívida líquida e certa, contudo, não há 

documentos nos autos que comprovem que o executado está dispondo de 

seus bens, sem permanecer com outros que possam garantir as suas 

obrigações, forçando, assim, um estado de insolvência.

 Dessa forma, como a parte exequente, salvo melhor juízo, não preencheu 

os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, 

entendo que deve ser indeferida a tutela de urgência de natureza cautelar. 

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso nos julgados ora colacionados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CAUTELAR 

DE ARRESTO PARA RESGUARDAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO , 

ANTES DA CITAÇÃO DOS DEMANDADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Admissível o arresto cautelar no processo de execução , 

quando presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia 

da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos 

termos do art. 301, bem como por aplicação do art. 799, inciso VIII, ambos 

do Código de Processo Civil. Descabido o arresto executivo, por 

prematuro, quando não se vislumbrar a prática de atos que possam levar 

os executados à insolvência ou que não reste patrimônio suficiente para 

cobrir a dívida apontada na exordial.” (N.U 1014311-69.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, 

Publicado no DJE 15/05/2019) (Original sem grifo)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO VIA 

BACENJUD – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE 

INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE 

DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o 

juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o 

direito pleiteado pela parte, mediante arresto , sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer 

outra medida idônea equivalente. II - No caso específico da Cautelar de 

Arresto , a probabilidade do direito será identificada quando houver prova 

literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado 

que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do 

pagamento da obrigação ou caia em insolvência . III - Não há provas 

precisas de que o agravado esteja dilapidando bens e patrimônio de forma 

fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, 

não é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso 

de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros 

requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.” (N.U 
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1013790-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência de natureza cautelar 

postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código 

de Processo Civil.

Por fim, considerando que o executado ainda não foi citado, bem como a 

informação de que este está exercendo atividade agrícola na Fazenda 

Carangola, zona rural do município de Arenápolis/MT, determino sua 

tentativa de citação por oficial de justiça no referido endereço, indicado às 

fls. 72.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147087 Nr: 6853-57.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21128B

 Autos nº: 147087.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157383 Nr: 5996-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157383.

 Vistos,

 A parte exequente, às fls. 171, pugnou pela utilização do sistema SREI 

(Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), para localizar possíveis bens 

imóveis existentes em nome da parte devedora a fim de assegurar o 

recebimento da dívida.

 Contudo, conforme exposto no despacho de fls. 166/167, a busca de 

bens em nome da parte executada se trata de diligência a ser realizada 

pela própria parte interessada, na medida em que deve se valer da CEI 

(Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e 

Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome 

da parte devedora em todos os cartórios do Estado.

Nesta senda, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, ou então requerer o que entender 

de direito.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 310338 Nr: 11053-63.2019.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES DA SILVA, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Autos nº: 310338.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 26, uma vez que a 

parte requerente não demonstrou ter esgotado todos os meios de 

localização do endereço dos requeridos.

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar o novo endereço da parte requerida ou requerer o que de direito.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186309 Nr: 3725-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. ERCILIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS, LIMAGRAIN 

BRASIL S/A, REZENDE ANDRADE LAINETTI VOIGT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 186309.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 1518/1521, defiro o pedido para que seja 

lavrado termo de penhora e expedido mandado de avaliação do bem 

indicado às fls. 1518/1521, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o executado.

 Por outro lado, vejo que a exequente Limagrain Brasil S/A, em seu 

petitório de fls.1522/1523, requereu pesquisa de declaração sobre 

operações Imobiliárias- DOI, por meio do sistema INFOJUD.

 Pois bem. Concessa data venia, entendo que tal pedido não merece ser 

acolhido, pois a outra exequente informou bens passíveis de penhora em 

nome do executado, não se mostrando necessária por agora a quebra do 

sigilo fiscal, ao menos até se verificar que a eventual futura penhora seja 
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insuficiente para garantir o pagamento da dívida.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 1522/1523.

 Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333884 Nr: 2618-66.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON COSTA BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no 

Centro, devendo ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 117609 Nr: 7594-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CONCEIÇÃO RODRIGUES QUINHONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO o imediato restabelecimento/manutenção do 

benefício, motivo pelo qual nesta data, fazendo uso do sistema 

JUSCONVÊNIOS, foi requerida a implantação/manutenção do benefício, 

conforme documento anexo.Proceda-se com a intimação do executado, 

para que tome ciência desta decisão, assim como para que remeta a este 

juízo cópia do extrato HISCRE no prazo de 30 dias. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário.Tangará da Serra-MT, 03 de fevereiro de 

2020.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 174735 Nr: 16647-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM HENRIQUE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16647-34.2014.811.0055 Código: 174735

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora concordou com os cálculos 

apresentados pela parte requerida (fl.97), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. retro, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 12 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 190728 Nr: 7243-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 Processo n° 7243-22.2015 (Cód. 190728)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl. retro, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 136308 Nr: 6544-70.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6544-70.2011 (Cód. 136308)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o autor desistiu da ação, pleiteando 

pelo seu arquivamento e, considerando que não incide, no caso, a 

hipótese do artigo 485, §4º, do Novo Código de Processo Civil, impositivo o 

acolhimento do pleito.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo 
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Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito observadas às 

formalidades legais, ficando autorizado o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a peça inaugural e sua entrega ao autor 

mediante cópia nos autos às suas expensas, devendo o mesmo retirá-los 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 311563 Nr: 11995-95.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE DOS ANJOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11995-95.2019.811.0055 Código: 311563.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte, a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154567 Nr: 3188-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3188-96.2013.811.0055 Código: 154567

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora concordou com os cálculos 

apresentados pela parte requerida (fl.114), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. retro, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 187097 Nr: 4300-32.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CHIODI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 187097

VISTOS, ETC.

Analisando os cálculos apresentados pelas partes, bem assim em 

decorrência dos pontos de divergência levantados nos autos, entendo por 

bem, determinar a remessa do feito ao Contador Judicial para que compare 

os cálculos e aponte o correto ou, sendo o caso, elabore novo cálculo nos 

termos da sentença proferida. Determino que desconsidere o cálculo 

referente à multa de astreintes, demonstrado pelo exequente.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 194307 Nr: 10386-19.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência da executada quanto ao cálculo apresentado pela 

exequente às fls. 143/147, homologo-o para os devidos fins, razão pela 

qual determino que se expeça o devido RPV de acordo com os cálculos lá 

apresentados e o respetivo alvará judicial.

Intime-se a exequente para apresentar os dados bancários. Com o 

depósito da quantia, arquive-se o feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 125246 Nr: 4227-36.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CERQUEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 
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OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Recebo a petição de fls. 169/175 como cumprimento de sentença. 

Intime-se o INSS para se manifestar a respeito dos cálculos apresentados 

pela Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 164169 Nr: 1852-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMIZA ALMEIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência da executada quanto ao cálculo apresentado pela 

exequente às fls. 99/101v, homologo-o para os devidos fins, razão pela 

qual determino que se expeça o devido RPV de acordo com os cálculos lá 

apresentados e o respetivo alvará judicial.

Intime-se a exequente para apresentar os dados bancários. Com o 

depósito da quantia, arquive-se o feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 164462 Nr: 2368-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA COSTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a concordância do INSS, homologo os cálculos apresentados 

às fls. 117/121v, pelo que expeçam-se os devidos rpv's/precatório, 

conforme o caso.

Ademais, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a 

implantação do benefício.

Na intimação do INSS, caso não tenha sido implantado, que o implante no 

prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 169551 Nr: 10512-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor da certidão juntada à fl. 137, em que a Oficiala de Justiça 

informa o falecimento da parte autora, determino a intimação pessoal do 

causídico Nairon Cesar Diniz de Sousa que proceda com a devolução do 

numerário às verbas previdenciárias pretéritas de titularidade da falecida 

autora, mediante depósito vinculado ao processo, devidamente corrigido, 

em cinco dias.

Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação acerca da 

devolução, certifique-se e volvam-me conclusos para as deliberações 

cabíveis.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 170888 Nr: 12283-19.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GOMES LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a concordância da parte requerida (fls. 131/verso) DEFIRO o pedido 

de habilitação de fls. 120/122, restando habilitado o viúvo Wilmar Nunes 

Leandro.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 107.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 173853 Nr: 15626-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMONA APARECIDA RAMOS MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da petição apresentada pela autarquia previdenciária à fl. 128, 

intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 175684 Nr: 17656-31.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO HAMMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Recebo a petição de fls. 154/158 como cumprimento de sentença, razão 

pela qual determino que se proceda as necessárias alterações de 

mudança de classe no sistema e capa dos autos.

Outrossim, intime-se o INSS, mediante vista dos autos, para se manifestar 

acerca da manifestação retromencionada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 176013 Nr: 18019-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMILTON LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte executada manifestou concordância com o 
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cálculo apresentado pela exequente às fls. 301/303, homologo-o para os 

devidos fins, devendo-se expedir os respectivos RPV’s/precatórios, 

conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 185356 Nr: 3029-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR BARATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Determinada a suspensão dos autos, diante do noticiado falecimento da 

parte autora, e intimado o patrono para que providenciasse a habilitação 

dos herdeiros, tem-se que o causídico quedou-se inerte.

Destarte, nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC, determino a intimação do 

espólio, sucessor ou eventual herdeiro no endereço indicado na inicial, 

para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação, no prazo de 02 (dois) meses, sob pena de extinção 

do processo.

Frustrada a tentativa no endereço constante na exordial, intime-se por 

edital.

Procedida a habilitação, intime-se a parte contrária para manifestação, em 

05 (cinco) dias, na forma do art. 690, caput, do CPC.

Escoado o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 125420 Nr: 4389-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CLEMÊNCIA PEREIRA PRATES, EUNICE 

PRATES CARLOS, LEVY PEREIRA PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-oab MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de sentença propostos por Eunice Prates Carlos 

e Levy Pereira Prates em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado.

 Intimada, a Autarquia Federal deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fl. 232.

Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, motivo pelo qual presume-se que a 

mesma concorda com o cálculo apresentado e, necessário se faz a 

homologação do memorial de débito.

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados à fl. 230, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma vez que a 

causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere às fls. 208 e 214.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquivem-se os presentes autos, com 

baixas e cautelas necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 127020 Nr: 5980-28.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SERAFIM DE ALMEIDA, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.Em atenção ao pleito de fls. retro, vislumbro 

que merece acolhida, porquanto houve mudança do entendimento do 

Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava contrariamente à 

incidência de juros de mora após a homologação dos cálculos e o efetivo 

pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no artigo 100, §1º, da 

Constituição Federal.[...] Dessa forma, intime-se o executado da 

atualização retro e, após, conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 133815 Nr: 3815-71.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR TRICKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 134279 Nr: 4344-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 266 de 1073



 PARTE AUTORA: SERAFIM FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social, alegando suposta omissão na sentença prolatada às fls. 

134/135.

Instado, a parte embargada apresentou manifestação às fls. 141/143.

Os autos vieram-me conclusos.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração é cabível para as 

hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”.

 No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social não comporta acolhimento, haja vista que a 

decisão obliterada se ateve os fatos contidos nos autos.

 Outrossim, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo de 

manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso de apelação.

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 136616 Nr: 6887-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Não havendo impugnação, declaro a parte habilitada, devendo a 

Secretaria proceder a respectiva alteração da autuação.

Prosseguindo, tendo em vista a concordância da exequente com os 

cálculos apresentados pela executada às fls. 144/147, homologo os 

valores lá enunciados, devendo-se expedir os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 139557 Nr: 10047-02.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA JACINTO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDÉ - OAB:13.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a concordância da parte exequente, homologo os cálculos do 

INSS de fls. 180-180v, devendo-se expedir os devidos rpv's, 

observando-se a desistência de valor excedente, conforme requerido à fl. 

189.

Com o depósito nos autos, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 139951 Nr: 10480-06.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DA SILVA LIMA, CLEUZA MENDONÇA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Comprovada a regularização processual, mediante juntada do termo de 

curatela da parte autora, cumpra-se a decisão de fls. 191/192, que 

recebeu a inicial do cumprimento de sentença.

 Na oportunidade, intime-se a autarquia previdenciária para, no prazo de 

30 (trinta) dias, implantar o benefício concedido em favor da parte autora, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com a devida 

comprovação nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 140495 Nr: 11067-28.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte executada, devidamente intimada para se 

manifestar sobre a inicial de cumprimento de sentença apresentada pela 

exequente, quedou-se inerte, conforme certidão retro, homologo os 

cálculos lá enunciados (fls. 202/208), devendo-se expedir os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 142114 Nr: 1486-52.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCARNAÇÃO APARECIDA MENDES PICOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Ante a divergência acerca dos valores apresentada pelas partes, por 

cautela, determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para que os 

compare e aponte o correto ou, se for o caso, elabore novos cálculos nos 

termos da sentença.
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Com a manifestação do Contador Judicial, intimem-se as partes para 

requerer o necessário e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 147902 Nr: 7744-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista o petitório de fl. 216 e o que disposto na sentença de fl. 142, 

aribtro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

parâmetro já delimitado na sentença condenatória.

Intime-se a parte exequente para acostar planilha de cálculo para fins de 

intimação do INSS para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 150348 Nr: 10400-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a informação de fl. 152-152v, cumpra-se imediatamente a 

decisão de fls. 149-150, devendo o INSS retornar a pagar o benefício 

concedido em sentença transitada em julgado, no prazo de trinta dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 152856 Nr: 1519-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIRANDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a concordância do exequente, homologo os cálculos do INSS 

de fls. 122-122v, pelo que expeçam-se os devidos rpv's precatórios, 

conforme requerido.

Com o depósito nos autos, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 311840 Nr: 12235-84.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDEVAL GUILHERMINO DE OLIVEIRA, KEILA BARBOSA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

 Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerido Município de 

Tangará da Serra alegando que a sentença de fls. 101/103 foi 

contraditória ao julgar procedente a ação e condenar o ente municipal à 

obrigação de fazer e, no parágrafo seguinte, mencionar os princípios da 

regionalização e hierarquização das ações de saúde para deixar de 

condenar a embargante, pelo que requereu a exclusão de sua 

responsabilidade.

Certificada a tempestividade, conheço do recurso e dou-lhe provimento, 

com fulcro no art. 1.022, I, do CPC, a fim de corrigir a contradição 

apontada, todavia, para manter a condenação do ente público municipal.

Isso porque, extrai-se da fundamentação da sentença o reconhecimento 

da legitimidade passiva e responsabilidade do Município de Tangará da 

Serra, não obstante a existência de uma rede regionalizada e 

hierarquizada do Sistema Único de Saúde.

Destarte, não há dúvida que a sentença foi concatenada para justificar a 

procedência da ação e, via de consequência, condenar ambos os 

requeridos à obrigação de fazer vindicada na inicial, de modo que eventual 

ato constritivo, em fase de cumprimento de sentença, poderá ser 

analisado à luz da hierarquização e regionalização do sistema único de 

saúde, mas não isenta o ente público municipal de sua obrigação, 

conforme abordado na decisão objurgada.

Logo, para fins de tornar a decisão ainda mais clara, torno sem efeito o 

trecho do último parágrafo da sentença de fls. 101/103-v que mencionou 

“não haver razão para condenação do município”.

Permanecem incólumes os demais termos da sentença.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 323998 Nr: 21810-19.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RONILDO SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no art. 1º (anexo I), da Resolução TJ-MT OE nº 

09, de 25/07/2019, a competência processar e julgar, exclusivamente, os 

feitos relativos à saúde pública, ajuizados a partir de 30.09.2019 

(Provimento nº 26/2019-CM) é da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Da mesma forma, também passa a ser de competência da referida unidade 

jurisdicional os processos que envolvam prestação continuada, mesmo 

que em fase de cumprimento de sentença (art. 2º da Resolução TJ-MT OE 

nº 09/2019).

Tratando-se de regra de competência absoluta (art. 2º da referida 

Resolução), está 4° Vara Cível não tem mais competência para o 

julgamento do presente conflito, ou para providências tendentes ao 

cumprimento de eventual sentença proferida nos autos.

Ante o exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 4° Vara 

Cível para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a 

remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se, promovendo-se o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 155885 Nr: 4503-62.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA CAVALCANTE BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela autarquia previdenciária às fls. 196/198, 
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homologo-o para os devidos fins, devendo-se expedir os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 157821 Nr: 6413-27.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 158277 Nr: 6879-21.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MERQUIDES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte executada, devidamente intimada para se 

manifestar sobre a inicial de cumprimento de sentença apresentada pela 

exequente, quedou-se inerte, conforme certidão retro, homologo os 

cálculos lá enunciados (fls. 151/155), devendo-se expedir os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161729 Nr: 12561-54.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o advogado foi prejudicado no seu prazo, em virtude 

do regime de exceção, sendo que o processo estava com a Corregedoria 

Geral de Justiça e não conseguiu localizar o feito, conforme certidão retro, 

então, INTIMO o advogado do Exequente, para que, no prazo legal, 

impulsione os autos, nos termos do item a, da decisão de fls. 117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 65083 Nr: 6592-68.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFINA MARIA DE JESUS, GIUSEPPE ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se infere às fls. 202/205, vislumbra-se que os requerentes 

receberam o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo 

verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte autora 

uma vez que o causídicas constituído nos autos possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 208.

Considerando o pagamento do débito reclamado, reconheço o trânsito em 

julgado, razão pela qual determino o imediato arquivamento dos autos.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 102862 Nr: 1710-29.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RIBEIRO BERMERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça neste feito, 

atinente à devolução do que foi pago indevidamente a título de tutela 

antecipada, defiro o pedido de fls. 182-182v, reconsiderando a decisão de 

fls. 180-180v, para permitir a execução das referidas quantias.

Assim, intime-se o INSS para adequar seu pedido para cumprimento de 

sentença, com planilha de cálculo inclusive.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107085 Nr: 5749-69.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINA LUZIA DOS SANTOS, APARECIDA ALVES 

PEREIRA FERREIRA, MARIA ALVES PEREIRA, JOSE ALVES PEREIRA 

FILHO, CARLOS ALVES PEREIRA, FATIMA ALVES PEREIRA ATAYDE, 

JURACI ALVES PEREIRA, NATALINA ALVES PEREIRA, ROGERIO ALVES 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em atenção a decisão de fls. Retro, cosntato que a contas 

judicial 2800131652709, referente à Aparecida Alves Pereira Ferreira, e a 
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conta judicial 2800131652712, referente à Rogério Alves Pereira ainda não 

foram levantados os valores, isto posto, intimo o Exequente para que, no 

prazo de 5 dias, indique os dados bancários para levantamento dos 

valores, sob pena de envio ao arquivo dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 113755 Nr: 3915-94.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA DE SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

Grupo Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda, REINALDO ALBONETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, DIEGO SILVA - OAB:12.809 OAB/MT, 

GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - OAB:12076, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Nos termos do art. 477, § 2º, I do CPC, intime-se o perito judicial para que 

se manifeste acerca da petição de fls. 429, no prazo de (15) quinze dias.

Outrossim, em análise à petição de fls. 428, advirto a parte requerida 

Sociedade Médica Vida & Saúde Ltda. que caso necessite de maiores 

esclarecimentos do Sr. Perito, requererá ao juiz que mande-o intimar a 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde 

logo, as perguntas, sob forma de quesitos, nos termos do art. 477, § 3º do 

CPC.

No mais, designo audiência de Instrução para o dia 17 de junho de 2020 às 

14 horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121771 Nr: 898-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o advogado foi prejudicado no seu prazo, em virtude 

do regime de exceção, sendo que o processo estava com a Corregedoria 

Geral de Justiça e não conseguiu localizar o feito, conforme certidão retro, 

então, INTIMO o advogado do Exequente, para que, nem 05(cinco) dias, 

requerer o que entender de direito acerca da manifestação da parte 

executada (fls. 112v).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 122259 Nr: 1331-20.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social, alegando suposta omissão na sentença prolatada às fls. 

221/222-vº.

Instado, a parte embargada apresentou manifestação às fls. 233/233-vº.

Os autos vieram-me conclusos.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração é cabível para as 

hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”.

 No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social não comporta acolhimento, haja vista que a 

decisão obliterada se ateve os fatos contidos nos autos.

 Outrossim, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo de 

manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso de apelação.

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 123645 Nr: 2676-21.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA SANTANA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a decisão de fl. 164 acolheu o cálculo apresentado pela 

parte exequente à fl. 151/154 e rejeitou a impugnação apresentada pela 

autarquia previdenciária, expeça-se o RPV correspondente aos 

honorários advocatícios.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 135240 Nr: 5403-16.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSS, DIRCILENE PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 
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CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Tendo em vista o adimplemento da obrigação, com os alvarás já 

expedidos, extingo a execução pelo pagamento, na forma do art. 924, II, 

do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios pendentes.

Arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 147481 Nr: 7280-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente e deixou de apôr embargos à execução, conforme 

manifestação de fl. 316, homologo os valores enunciados às fls. 310/313, 

devendo-se expedir os respectivos RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 148189 Nr: 8058-24.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Tendo e vista a decisão de fls. 211/212, que homologou os cálculos 

apresentados pelo Requerido às fls. 199/207 determino que se expeça o 

devido RPV de acordo com os cálculos lá apresentados e o respetivo 

alvará judicial.

Intime-se o exequente para apresentar os dados bancários. Com o 

depósito da quantia, arquive-se o feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165599 Nr: 4371-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Recebo a petição de fls. 100/103 como cumprimento de sentença. 

Intime-se o INSS para se manifestar a respeito dos cálculos apresentados 

pela Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 170479 Nr: 11714-18.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADÉLIA FARIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se o INSS para se manifestar a respeito da sentença de fls. 

104/106v, informando acerca da concessão do benefício de 

aposentadoria por tempo de invalidez em favor de Maria Adélia Farias dos 

Santos, bem como da existência de eventual passivo para pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 174736 Nr: 16649-04.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência da executada quanto ao cálculo apresentado pela 

exequente às fls. 99/103, homologo-o para os devidos fins, razão pela 

qual determino que se expeça o devido RPV de acordo com os cálculos lá 

apresentados e o respetivo alvará judicial, conforme dados bancários de 

fl. 110.

Com o depósito da quantia, arquive-se o feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 7285 Nr: 2371-57.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCYR LOPES CAMELO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Defiro o requerimento de suspensão do feito, pelo prazo de um ano, findo 

o qual intime-se a parte exequente para dar andamento ao processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 106040 Nr: 4797-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO RIBEIRO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Tendo em vista o adimplemento da obrigação, com os alvarás já 

expedidos, extingo a execução pelo pagamento, na forma do art. 924, II, 

do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios pendentes.

Arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 139986 Nr: 10514-78.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ARISTON BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - 

OAB:11.086

 Haja vista a concordância da parte executada, homologo os cálculos 

apresentados às fls. 74.

Expeça-se RPV.

Com o pagamento, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 168457 Nr: 9014-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência da executada quanto ao cálculo apresentado pela 

exequente às fls. 150/151, homologo-o para os devidos fins, razão pela 

qual determino que se expeça o devido RPV de acordo com os cálculos lá 

apresentados e o respetivo alvará judicial, conforme dados bancários de 

fl. 159/160.

Com o depósito da quantia, arquive-se o feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 316122 Nr: 15667-14.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE LINO DAMÁSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se a autarquia previdenciária para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

implantar o benefício concedido em favor da parte autora, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com a devida comprovação 

nos autos.

Ainda, rejeitada a impugnação à nomeação do perito apresentada pela 

requerida, cumpra-se a decisão de fls. 75/76, para fins de viabilizar a 

realização da perícia médica.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 317790 Nr: 17071-03.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVALDO ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Ante o teor do petitório retro, intime-se a autarquia previdenciária para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, implantar o benefício concedido em favor da 

parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com 

a devida comprovação nos autos.

Com a comprovação da implantação, intime-se a parte promovente para 

dar regular andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, não havendo manifestação do executado, conclusos.

Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 323764 Nr: 21624-93.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI JOSE FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Ante o teor da petição retro, intime-se a autarquia previdenciária para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, implantar o benefício concedido em favor da 

parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com 

a devida comprovação nos autos.

Outrossim, cumpra-se a decisão de fls. 64/65, tocante à determinação 

para realização da perícia médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 326404 Nr: 23543-20.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO FELIPE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:16919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos às fls. 64/66 que 

relatam omissão na concessão do benefício previdenciário, uma vez que 

não constou expressamente se tratar da espécie acidentário (91).

Com razão a parte embargante.

Na decisão de fls. 62/63 houve omissão no que tange à espécie do 

benefício previdenciário.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para retificar a 

decisão interlocutória que passa a ter a seguinte redação:

“Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 

do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora e, 

por conseguinte, determino a implantação imediata do benefício 

auxílio-doença ACIDENTÁRIO ((91), devendo a medida ser implantada no 

máximo em 30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), à título de astreintes”.

No mais, permanece inalterada a decisão vergastada, que deverá ser 

cumprida na íntegra.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 170212 Nr: 11408-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA HELENA DE FREITAS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para se manifestar, em quinze dias, sobre a 

exceção de pré-executividade formulada pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 281505 Nr: 10238-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANETY GONÇALVES MARTINS DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA 

SILVA - OAB:26.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Não obstante a apresentação do pedido de cumprimento de sentença, 

verifica-se que a parte exequente não trouxe o cálculo do valor que 

entende devido, em desacordo com o estabelecido no art. 524 do CPC.

Destarte, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena 

de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 334669 Nr: 3104-51.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR CESAR SOARES, ODILIA FERNANDES 

SOARES, MARIA DE FATIMA MELO, VAGNER MARCO FERREIRA, 

VALDEVINO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975, THAYNÁ CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:27543/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3104-51.2020 – Cód. 334669

VISTOS

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ademir 

Cesar Soares e Outros, em face do Município de Monte Aprazível/SP, 

todos qualificados nos autos.

Conforme certidão de fls. Retro houve um equívoco quando da 

protocolização da ação, eis que não efetuada por meio do PJE e sim pelo 

PEA.

 Ainda, consta que foi cientificado ao causídico que atualmente nessa 4º 

Vara Cível tramitam processos eletrônicos, não havendo justificativa para 

que a tramitação destes autos ocorra fisicamente.

 Ante o exposto determino o cancelamento da presente distribuição e 

envio dos autos ao arquivo definitivo.

Saliento, contudo, que após prévia análise dos autos, este Juízo seria 

incompetente para julgar a presente ação, nos termos do art. 53, inciso IV, 

alínea ‘a’ do CPC.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra, 11 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 309986 Nr: 10782-54.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ALVES SAUBERLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:16919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Não apresentado pela autarquia previdenciária qualquer prova técnica que 

infirme o resultado dos laudos periciais elaborados pelo perito nomeado à 

fl. 90, indefiro o pedido de fl. 92/94, que visava a substituição do “expert”.

Isso porque, a indicação de laudos em que o perito concluiu que o 

paciente apresentava incapacidade para o trabalho, por si só, não é 

capaz de retirar-lhe a credibilidade, à míngua de outros laudos que 

indiquem conclusão diversa da exarada pelo profissional médico.

 Dessa forma, cumpra-se a decisão de fl. 90, procedendo-se com o 

necessário para a realização da perícia judicial determinada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306166 Nr: 7643-94.2019.811.0055

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECANTO ENERGÉTICA SPE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTIRA AGROPECUARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELA TERESA SOARES 

DA SILVA MARZOLA - OAB:32230/GO

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que, querendo, diga acerca da 

petição de fls.146/147, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 286524 Nr: 14324-17.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIZA CANDIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos. Não há no 

decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/15. Todas 

as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara e 

adequada. Se a solução preconizada não foi a que favorecia a 

embargante, tal não implica na existência questões a serem sanadas no 

decisum. Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão da 

matéria, o que em sede de embargos de declaração mostra-se 

inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se presta 

para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que suas 

hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 1022 do 

CPC/15. Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. Preclusa 

as vias recursais, renove-se a conclusão para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312578 Nr: 12676-65.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON PEDRO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 273 de 1073



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 315237 Nr: 14891-14.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE DA 

REGIAO MEDIO NORTE MATO-GROSSENSE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de item "a" de fl. 163.

Quanto ao pleito de item "b", certifique a Secretaria a respeito da 

tempestividade e impossibilidade de impressão de materialização.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 141938 Nr: 1293-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BERALDO BARROS - 

OAB:12970

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada 

visando a integração da decisão que rejeitou a exceção de 

pré-executividade, ao argumento de que se mostrou contraditória com 

outra decisão proferida pelo juízo, que reconheceu a ilegitimidade do 

município para cobrar ISSQN sobre serviços prestados em outros 

municípios.

Intimada a se manifestar, a parte contrária refutou as teses lançadas nos 

aclaratórios.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a decisão 

é clara ao rejeitar a exceção de pré-executividade diante da necessidade 

de dilação probatória da matéria arguida pelo ora embargante.

Consoante se extrai da decisão objurgada, mostra-se inviável discutir a 

legitimidade do município de Tangará da Serra para cobrança de ISSQN 

sobre serviços prestados em outros municípios pela via estreita da 

exceção.

Não houve na decisão atacada qualquer pronunciamento acerca da 

legitimidade do ente público municipal, e ainda que assim houvesse, a 

contradição não poderia ser aferida adotando como parâmetro outros 

julgados proferidos pelo juízo, isto é, para fins de utilização dos embargos 

de declaração, a contradição apontada deve ser interna, vale dizer, 

aquela verificada nos termos da própria decisão, e não em relação ao 

entendimento que a parte reputa correto.

 Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intime-se a parte exequente para dar regular andamento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 142361 Nr: 1766-23.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela autarquia previdenciária às fls. 122/123, tocante 

aos honorários advocatícios, bem como que nada é devido a título de 

retroativo do benefício concedido, homologo referido cálculo para os 

devidos fins, devendo-se expedir o respectivo RPV em nome da 

sociedade de advogados, conforme requerido à fl. 130.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 145217 Nr: 4887-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIA CERQUEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte executada manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela exequente às fls. 98/102, homologo-o para os 

devidos fins, devendo-se expedir os respectivos RPV’s/precatórios, 

conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 145446 Nr: 5128-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a concordância do INSS, homologo os cálculos apresnetados à 

fl. 179, pelo que expeçam-se os devidos rpv's/precatório, conforme o 

caso.

Com o depósito nos autos, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 146196 Nr: 5901-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RAMOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 214/217/verso para 

EXCLUIR a aplicação da multa cominada.Preclusas as vias recursais, 

intime-se a parte exequente para apresente novos cálculos, no prazo de 

15 (quinze) dias, e a seguir, intime-se a parte executada para 

manifestação em igual prazo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 146221 Nr: 5935-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se o INSS, mediante vista dos autos, para se manifestar acerca da 

manifestação do exequente de fls. 180/184.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 146855 Nr: 6604-09.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMAR VAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 186-187, para fins de arbitrar 10% (dez por cento) 

a título de honorários advocatícios sobre os parâmetros fixados na 

sentença condenatória.

Intime-se a parte exequente para elaboração de cumprimento 

complementar da referida verba, com posterior intimação do INSS para 

opor eventual impugnação à execução de sentença, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147167 Nr: 6939-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

advogado do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe os 

dados bancários do requerido, para devolução da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137354 Nr: 7720-84.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO PEDRO ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Havendo informação de que o benefício pleiteado foi implantado e 

posteriormente suspenso, antes de analisar o pleito de fl. 110, intime-se a 

autarquia previdenciária para se manifestar sobre o motivo da suspensão 

do benefício em cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137648 Nr: 11383-41.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYANE KELLY SANTOS, MARINILDA ILARIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte executada, devidamente intimada para se 

manifestar sobre a inicial de cumprimento de sentença apresentada pela 

exequente, quedou-se inerte, conforme certidão retro, homologo os 

cálculos lá enunciados (fls. 150/153), devendo-se expedir os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137698 Nr: 8063-80.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

A teor do art. 1.018, §1°, do CPC, MANTENHO, por seus próprios 

fundamentos, a decisão de fl. 146.

Ademais, ante a interposição de agravo de instrumento contra a referida 

decisão, suspendo o trâmite processual até o julgamento do recurso 

interposto. Diante disso, por ora, deixo de determinar a expedição das 

RPVs.

 Intimem-se as partes para juntarem aos autos a decisão do agravo de 

instrumento.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137747 Nr: 8105-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126261 Nr: 5193-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DEMAMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126607 Nr: 5532-55.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do trânsito em julgado da sentença, Impulsiono os autos para 

intimar a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 129331 Nr: 8176-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIA FERNANDES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Não havendo impugnação, declaro a parte habilitada, devendo a 

Secretaria proceder a respectiva alteração da autuação.

Prosseguindo, tendo em vista a homologação dos cálculos apontados pela 

executada às fls. 138/140, expeça-se os respectivos RPV’s/precatórios, 

conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 130753 Nr: 433-70.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGINO INACIO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nas CDAs de fls. 06/09 consta como contribuinte Espólio Sergino Inacio 

Mendonça com CPF de n. 206.519.881-87.

Ocorre que efetuado o bacenjud às fls. 29 foi penhorado o montante de 

R$ 9.616,26 no CPF acima indicado, mas em nome de Maximino Inacio de 

Mendonça, pessoa estranha nos autos.

Dessa forma, dê-se vistas à parte exequente para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 131276 Nr: 977-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DE SOUZA CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Homologado o cálculo à fl. 152, expeça-se os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Defiro o pedido de fl. 149, de modo que o RPV/alvará referente aos 

honorários advocatícios deverá ser expedido em nome da sociedade de 

advogados indicada.

 Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 131325 Nr: 1040-83.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARBC, ADELITA UMBELINA ROCHA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da existência de interesse de menor, colha-se o parecer 

ministerial.

Após, renove-se a conclusão para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131421 Nr: 1146-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI AMBROSIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 131422 Nr: 1147-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI FERREIRA PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919/MT

 Vistos em regime de exceção.

Defiro o requesto de fl. 127.
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Proceda-se a penhora e avaliação dos imóveis indicados às fls. 127/130, 

devendo o meirinho certificar-se da propriedade.

Após, intimem-se as partes.

Com relação ao executado, proceda-se sua intimação na forma do art. 12 

da Lei nº 6.830/80, para fins do disposto no art. 16, III, do mencionado 

diploma legal.

De igual forma, intime-se o cônjuge do executado, nos termos do art. 12, 

§2º, da Lei 6.830/80.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 131746 Nr: 11405-02.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA APARECIDA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - Foi enviada missiva, deprecando a tomada de depoimento pessol, com 

o prazo de 30 dias dada a urgencia.

O Juizo Deprecado oficiou, não informando data para o ato, mas 

questionando a opção deste Juizo em fazer o ato por videoconferencia.

Esta unidade tem aproximadamente 19.000 (dezenove mil) processos 

ativos, e é evidente que se a missiva tivesse sido cumprida no prazo 

assinalado teria contribuido em muito.

Ainda, seria muito mais agil e proveitoso se o colega tivesse ligado 

diretamente, informando e economizando algumas semanas.

 2 - Contudo, como não é essa a realidade, e considerando o prazo que já 

se esvaiu, designo audiencia para tomada de depoimento pessoal da 

autora, por meio de videoconferência para o dia 20 de maio de 2020 às 

13:45 horas. Comunique-se o Juizo Deprecado, com urgencia. Intime-se as 

partes.

3 - Caso o Juizo Deprecante entenda pela impossibilidade de realização na 

data aprazada, o que poderá constatar desde o recebimento deste, que 

então proceda ao cumprimento na forma anteriormente deprecada, 

comunicando a este Juizo.

4 - Por fim, homologo a desistencia de fls. 122, ficando a instrução a 

depender tão-somente do depoimento pessoal da autora.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 135006 Nr: 5156-35.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO VALERIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte exequente, em quinze dias, sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença formulado pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 12938 Nr: 2142-29.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSÉ DA SILVA, DILSI FÁTIMA 

FOLMER, ARI DE ALMEIDA, VITAL JOSÉ DOS SANTOS, CELIO LUIZ DE 

LIMA, ILDEFONSO GREGÓRIO DA SILVA, JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, 

GEOVÁ MARCOS DE LIMA, JURACI FRESTATI DOS SANTOS, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, SATURNINO MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:OAB/MT5717

 Vistos em regime de exceção.

Defiro o pedido retro, pelo que determino a substituição dos documentos 

originais juntados pelo autor junto à inicial por cópias, diligência a ser 

cumprida pela secretaria, para evitar extravio da documentação.

Procedida a substituição e o desentranhamento das peças originais 

carreadas à exordial, intime-se a parte requente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, retirá-las junto à Secretaria.

Após, retornem os autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 26486 Nr: 3081-67.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA FEST MIX LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4.306/MT, CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO - 

OAB:10.492-B OAB/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Haja vista a Lei Municipal indicada às fls. 208-209, cabe ao ente público 

cumpri-la, procedendo a expedição dos respectivos rpv's precatórios nos 

limites indicados.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 27720 Nr: 1251-32.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ..................................Ante o exposto, desacolho os embargos de 

declaração.Preclusa as vias recursais, cumpra-se a decisão 

vergastada.Intime-se.Cumpra-se. Tangará da Serra, 11 de março de 2020. 

E m e r s o n  L u i s  P e r e i r a  C a j a n g o  -  J u i z  d e 

Direito.................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 49716 Nr: 39-39.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Considerando que já houve pedido de vinculação dos valores 

depositados nos autos, conforme comprovante de envio de malote digital 

em anexo, EXPEÇA-SE alvará em favor do Município de Tangará da Serra, 

conforme dados bancários indicados ás fls. 110-v

Realizada a diligência, dê-se vistas ao exequente para proceder com a 

baixa dos débitos.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 54481 Nr: 4095-18.2006.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS BANASZESKI, LUIZ CARLOS 

BANASZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos. Não há no 

decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/15. Todas 

as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara e 

adequada. Se a solução preconizada não foi a que favorecia a 

embargante, tal não implica na existência questões a serem sanadas no 

decisum. Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão da 

matéria, o que em sede de embargos de declaração mostra-se 

inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se presta 

para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que suas 

hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 1022 do 

CPC/15. Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. Preclusa 

as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56611 Nr: 6114-94.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DARQUE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos.

Nada sendo requerido em quinze dias, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 102280 Nr: 1152-57.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moyses Santos Durães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Dê-se vistas ao exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito, bem como indique bens passíveis de penhora, no 

prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 103161 Nr: 2005-66.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PAULINO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Determinada a suspensão dos autos à fl. 130, a fim de que o patrono da 

parte autora, falecida, providenciasse a habilitação dos herdeiros, tem-se 

que o causídico quedou-se inerte.

Destarte, nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC, determino a intimação do 

espólio, sucessor ou eventual herdeiro no endereço indicado na inicial, 

para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação, no prazo de 02 (dois) meses, sob pena de extinção 

do processo.

Frustrada a tentativa de intimação no endereço constante na exordial, 

intime-se por edital.

Escoado o prazo estabelecido, certifique-se e conclusos.

Procedida a habilitação, intime-se a parte contrária para manifestação, em 

05 (cinco) dias, na forma do art. 690, caput, do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 2497 Nr: 939-37.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - OAB:4165-OAB-MT

 Defiro o requerimento de item "a" de fl. 632.

Após, transfira-se o valor pago em duplicidade pelo Estado de Mato 

Grosso em conta indicada pelo mesmo, conforme narrado na petição de 

fls. 631-632.

Cumpridas as providências acima, conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 4987 Nr: 3182-17.1998.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERNANDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Muleta, Sueli Muleta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Celso Rossi - 

OAB:4.122-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a extinção do feito, defiro o requerimento de fl. 81, atinente ao 

bem penhorado de fl. 32.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 5558 Nr: 2041-60.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Considerando o pagamento e a quitação do débito, OFICIE-SE o Cartório 

do Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra para que 

proceda com a baixa do gravame de arresto/penhora no imóvel descrito 

na matricula 8214 ( fl. 241), concernente a presente demanda. ( 

R-2/8.214), sem prejuízo do pagamento dos emolumentos pela parte 

executada , se existentes.

 No mais, conforme informação do Município apresentada à fl. 243, os 

débitos já foram baixados.

 Realizada a diligência, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 5809 Nr: 500-94.1995.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO LINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 
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SANTOS - OAB:3881/MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT, 

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - OAB:5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte exequente, em dez dias, sobre a petição de fls. 

317-317v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 176838 Nr: 18928-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BANASZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos. Não há no 

decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/15. Todas 

as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara e 

adequada. Se a solução preconizada não foi a que favorecia a 

embargante, tal não implica na existência questões a serem sanadas no 

decisum. Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão da 

matéria, o que em sede de embargos de declaração mostra-se 

inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se presta 

para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que suas 

hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 1022 do 

CPC/15. Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. Preclusa 

as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 177663 Nr: 19730-58.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CLEIA GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos. Não há no 

decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/15. Todas 

as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara e 

adequada. Se a solução preconizada não foi a que favorecia a 

embargante, tal não implica na existência questões a serem sanadas no 

decisum. Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão da 

matéria, o que em sede de embargos de declaração mostra-se 

inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se presta 

para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que suas 

hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 1022 do 

CPC/15. Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. Preclusa 

as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada. No mais, 

manifeste-se a parte requerida acerca da petição de fls. 120, no prazo de 

05 (cinco)dias. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 178470 Nr: 20595-81.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE JESUS KLOPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se a autarquia previdenciária para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

implantar o benefício concedido em favor da parte autora, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com a devida comprovação 

nos autos.

Com a comprovação da implantação, intime-se a parte promovente para 

dar regular andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182583 Nr: 403-93.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERALDO SOUZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do CIA nº 735729-93.2019.8.11.0000 – CGJ/MT, 

o (a) advogado(a) ANDRE FERREIRA DA SILVA efetuou carga rápida dos 

autos na data de 10/03/2020, não tendo devolvido durante o expediente 

forense daquele dia, diante disto, nos termos do referido CIA, e, em 

consonância com o art. 107, § 4º do CPC, fica o referido advogado 

vedado a retirar os presentes autos em carga rápida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 183790 Nr: 1829-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os herdeiros da parte autora para que proceda à juntada da 

certidão de Tereza Rocha, devidamente retificada, constando apenas a 

menção a 02 (dois) filhos, no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 187468 Nr: 4599-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de fixação 

de multa diária em caso de descumprimento.

N’outro giro, tendo em vista a interposição do recurso de apelação, 

intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, com urgência.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189778 Nr: 6544-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ ROSSI, 

para devolução dos autos nº 6544-31.2015.811.0055, Protocolo 189778, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 192615 Nr: 8995-29.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De pronto, indefiro o pedido formulado à fl. 109, pois é incumbência é da 

parte exequente elaborar os cálculos para dar ensejo ao cumprimento de 

sentença, devendo, inclusive, se a ter aos requisitos elencados nos 

artigos 524 e 798, ambos do Código de Processo Civil, vejamos:Art. 524. O 

requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:I - o nome 

completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, 

observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;II - o índice de correção 

monetária adotado;III - os juros aplicados e as respectivas taxas;IV - o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;V 

- a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;VI - 

especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;VII - 

indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.Art. 798. 

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:I - instruir a petição inicial 

com:a) o título executivo extrajudicial;b) o demonstrativo do débito 

atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de 

execução por quantia certa;c) a prova de que se verificou a condição ou 

ocorreu o termo, se for o caso;d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a 

contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, 

se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão 

mediante a contraprestação do exequente;II - indicar:a) a espécie de 

execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser 

realizada;b) os nomes completos do exequente e do executado e seus 

números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica;c) os bens suscetíveis de penhora, sempre 

que possível.Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:I - 

o índice de correção monetária adotado;II - a taxa de juros aplicada;III - os 

termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da 

taxa de juros utilizados;IV ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 193802 Nr: 9959-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos às fls. 27/29 que 

relatam contradição uma vez que os embargos à execução foram julgados 

improcedentes, mas foi reconhecido o excesso de execução.

 Com razão a parte embargante, visto que se foi reconhecido excesso de 

execução, tese da parte autora, os embargos devem ser julgados 

procedentes.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para retificar o 

comando sentencial:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à 

execução, conforme o disposto no art. 487, I do CPC, para declarar o 

excesso de execução no montante de R$ 2.538,15 (dois mil quinhentos e 

trinta e oito reais e quinze centavos)”.

No mais, permanece inalterada a sentença vergastada.

Aguarde-se a preclusão das vias recursais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 195193 Nr: 10999-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA DIAS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 201589 Nr: 15961-08.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência da executada quanto à memória de cálculo de fl. 

168/169, homologo-o para os devidos fins, pelo que se expeça o devido 

RPV de acordo com os cálculos lá apresentados e, respectivamente, o 

alvará judicial.

Intime-se o exequente para apresentar os dados bancários em 5 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241825 Nr: 10071-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI DA ROCHA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLIGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242137 Nr: 10471-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA NACIONAL DE SAUDE 

SUPLEMENTAR-ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono para intimar a parte requerentevpara, querendo, se manifestar 

dos embargos de declaração opostos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 266756 Nr: 29664-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELI DE ALBUQUERQUE RECART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAYO GARCIA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo postulado.

Findo este, intime-se a parte para manifestação, em cinco dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 171320 Nr: 12795-02.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FERREIRA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174015 Nr: 15835-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR-ANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Impulsiono para intimar a parte executada para, querendo, se manifestar 

dos embargos de declaração opostos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 166474 Nr: 5983-41.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

A teor do art. 1.018, §1°, do CPC, MANTENHO, por seus próprios 

fundamentos, a decisão de fls. 139/140.

Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento e intimem-se as partes 

para juntarem aos autos a decisão do referido recurso.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 168246 Nr: 8705-48.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MENEZES BAIOCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte executada manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela exequente às fls. 168/169, homologo-o para os 

devidos fins, devendo-se expedir os respectivos RPV’s/precatórios, 

conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 147613 Nr: 7420-88.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Ante a divergência acerca dos valores apresentada pelas partes, por 

cautela, determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para que os 

compare e aponte o correto ou, se for o caso, elabore novos cálculos nos 
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termos da sentença.

Com a manifestação do Contador Judicial, intimem-se as partes para 

requerer o necessário e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 150239 Nr: 10268-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA ROSA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de fl. 127 com as cautelas indicadas no 

requerimento do INSS à fl. 128v

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 152484 Nr: 1133-75.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMAMURA OKU & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, presentes os requistos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

para fins de sanar a omissão apontada, no entanto, rejeito a ocorrência da 

decadência ou prescrição.No mais, permancem incólumes os termos da 

sentença.PRIC.Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153144 Nr: 1814-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DIAS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de fixação 

de multa diária em caso de descumprimento.

No mais, aguarda-se o pagamento das verbas pretéritas solicitadas à fl. 

137.

Cumpra-se, com urgência.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 155037 Nr: 3649-68.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, ao 

argumento de que a decisão foi contraditória ao reputar legal o aumento do 

IPTU levado a efeito pelo município.

Intimada a se manifestar, a parte contrária refutou as teses lançadas nos 

aclaratórios.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a 

sentença é clara e devidamente fundamentada para afastar o pedido de 

ilegalidade quanto à atualização monetária da base de cálculo do IPTU no 

ano de 2013.

Há expressa menção de observância dos princípios da anterioridade 

tributária e da legislação aplicável à hipótese, quais sejam a Constituição 

Federal e a Lei Municipal nº 3.489/2010, de modo a concluir que não 

ocorreu ilegalidade nas correções da base de cálculo do tributo discutido.

Pertinente salientar que, para fins de utilização dos embargos de 

declaração, a contradição apontada deve ser interna, isto é, aquela 

verificada nos termos da própria sentença, e não em relação ao 

entendimento que a parte reputa correto.

 Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155295 Nr: 3917-25.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEO WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE DE OLIVEIRA, DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Departamento Jurídico do 

DETRAN-MT - OAB:, LUCAS OSVIANI - OAB:13920, TULIO MARCELO 

DENIG BANDEIRA - OAB:26713

 Nos termos da legislação vigene, impulsiono os autos para intimar o 

requerido DETRAN/MT, por intermédio de seus advogados para querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela 

requerente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 156661 Nr: 5280-47.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADECIO FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional 

do Seguro Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o 

benefício previdenciário concedido nos autos, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de fixação 

de multa diária em caso de descumprimento.

N’outro giro, com relação aos embargos de declaração opostos pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 236/236-vº, vislumbro que a 

omissão apontada não comporta acolhimento, haja vista que a decisão 
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obliterada se ateve os fatos contidos nos autos. Desta feita, CONHEÇO 

dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no 

prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve 

comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o 

art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

D’outra banda, dando prosseguimento ao feito, determino a remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que proceda com os cálculos nos termos 

fixados na sentença e no v. acórdão prolatado nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Empós, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 156749 Nr: 5365-33.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFACIO VENANCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De pronto, revogo a decisão lançada às fls. 101/102-vº, pois o e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região anulou a sentença prolatada nos 

autos.

 N’outro giro, considerando-se o teor do acordão de fls. 97/98, intime-se a 

parte autora para que junte aos autos o prévio requerimento 

administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.

Com a juntada do comprovante de requerimento administrativo, dê-se vista 

dos autos ao INSS para, querendo, contestar o feito, no prazo de 90 

(noventa) dias.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da Autarquia Federal, 

intime-se a parte autora para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Empós, conclusos.

Cumpra-se, com urgência.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 157456 Nr: 6058-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ NATALÍCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência da exequente quanto ao parecer do contador judicial 

de fl. 138v, homologo-o para os devidos fins, pelo que se expeça o devido 

RPV de acordo com os cálculos lá apresentados e, respectivamente, o 

alvará judicial, levando-se em consideração os dados bancários 

apresentados à fl. 125.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 157531 Nr: 6127-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDSSDS, PHDSSDS, GERUSA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos. Não há no 

decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/15. Todas 

as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara e 

adequada. Inclusive consta da sentença de fls. 89/verso expressa 

menção ao requerimento objeto dos Embargos de Declaração, verbis: “(...) 

todavia, deixo de autorizar o desconto, tal como postulado pela autarquia e 

consentido pelos exequentes, na medida em que o benefício não será 

mais pago, devido a soltura do instituidor”. Se a solução preconizada não 

foi a que favorecia a embargante, tal não implica na existência questões a 

serem sanadas no decisum. Na realidade, o que pretende a embargante é 

a rediscussão da matéria, o que em sede de embargos de declaração 

mostra-se inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se 

presta para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que 

suas hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 

1022 do CPC/15. Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. 

Preclusa as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161374 Nr: 11943-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ ROSSI, 

para devolução dos autos nº 11943-12.2013.811.0055, Protocolo 161374, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161395 Nr: 11985-61.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

autor, por intermédio de seu patrono, para manifestar acerca da petição 

de fls. 119/120, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162714 Nr: 14321-38.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RENILDA DE SOUZA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que traga aos autos planilha de 

débito referente as astreintes, nos moldes delimitados na decisão de fls. 

138, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.
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Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163339 Nr: 314-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lino Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tuliney Ferreira Mendes 

Borba - OAB:23744/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 163942 Nr: 1434-85.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ALVES DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 164187 Nr: 1880-88.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILDO CORREIA DE LIRA, JACY CORREIA DE LIRA 

FILHO, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para se manifestar, em quinze dias, sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 154310 Nr: 2938-63.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCI GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao cumprimento de 

sentença, apresentando cálculo atualizado. Após, vistas ao executado 

para, querendo, apresentar impugnação, volvendo-se, posteriormente, os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 175686 Nr: 17660-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILIO JONAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o primeiro requerimento 

administrativo indeferido, devendo ser descontados os valores pagos em 

sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção 

monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá 

ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a 

tutela antecipada.Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do 

dia requerimento administrativo indeferido, incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, 

que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos da Súmula 111 do STJ.ISENTO a parte demandada ao 

pagamento de custas e despesas processuais, salvo valores 

despendidos pela parte autora, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 

9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Deixo de remeter 

os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para reexame 

necessário, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o 

limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.No 

mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 191855 Nr: 8253-04.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 
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referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção 

monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá 

ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a 

tutela antecipada.Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do 

dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo em vista que o 

valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, 

inciso I do Código de Processo Civil.No mais, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 191406 Nr: 7802-76.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARGNIN QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência da executada quanto à memória de cálculo de fl. 

169/170, homologo-o para os devidos fins, pelo que se expeça o devido 

RPV de acordo com os cálculos lá apresentados e, respectivamente, o 

alvará judicial, levando-se em conta os dados bancários apresentados 

pela exequente à fl. 170.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 123277 Nr: 2317-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo, por conseguinte, a 

decisão de fls. 214/215v por seus próprios fundamentos.

Determino, outrossim, a intimação da parte autora para apresentar os 

dados bancários. Ato contínuo, expeça-se o alvará judicial para 

levantamos dos valores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 135158 Nr: 5305-31.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS CANDIDO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da informação de fls. 181/185, intime-se o Requerido para que 

implante o benefício deferido liminarmente no prazo máximo de 10 dias, 

assim como para que remeta a este juízo o comprovante da satisfação 

deste comando judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 500,00.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 312916 Nr: 12956-36.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da informação de fl. 95, intime-se o Requerido para que implante o 

benefício deferido no prazo máximo de 10 dias, assim como para que 

remeta a este juízo comprovante da satisfação deste comando judicial, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 139157 Nr: 9613-13.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORD BRASIL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, nada sendo 

requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 120313 Nr: 10204-43.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON SOUZA CORREIA AMADEU, AMADEU E 

SOUZA CORREIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINFRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Intimem-se. Cumpra-se.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 141383 Nr: 718-29.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRIA VIEIRA SOUZA OENNING, FELITI 

MALHAS E BONÉ- JONAS DE OLIVEIRA PINTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Defiro o pedido de fls. 268/271.

Solicito informações mediante convênio BACENJUD e RENAJUD em 

relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 144529 Nr: 4144-49.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO 

MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida 

visando a integração da sentença que julgou improcedente a ação, ao 

argumento de que a decisão foi contraditória ao fixar os honorários 

advocatícios em percentual sobre o valor da causa, por entender que 

deveria ser sobre o valor do proveito econômico.

Intimada a se manifestar, a parte contrária refutou as teses lançadas nos 

aclaratórios.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a 

sentença é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da causa, não havendo qualquer contradição entre a fundamentação 

e o dispositivo que arbitrou a verba sucumbencial.

Pertinente salientar que, para fins de utilização dos embargos de 

declaração, a contradição apontada deve ser interna, isto é, aquela 

verificada nos termos da própria sentença, e não em relação ao 

entendimento que a parte reputa correto.

 Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 145438 Nr: 5120-56.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o primeiro requerimento 

administrativo indeferido, devendo ser descontados os valores pagos em 

sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção 

monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá 

ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a 

tutela antecipada.Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do 

dia requerimento administrativo indeferido, incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, 

que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos da Súmula 111 do STJ.ISENTO a parte demandada ao 

pagamento de custas e despesas processuais, salvo valores 

despendidos pela parte autora, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 

9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Deixo de remeter 

os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para reexame 

necessário, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o 

limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.No 

mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 150819 Nr: 10924-05.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 Defiro o pedido de fls. 354/356.

Solicito informações mediante convênio BACENJUD e RENAJUD em 

relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Deixo de proceder com a inserção de restrição sobre o veículo 

GM/CORSA, em razão da anotação de alienação fiduciária. Cumpre 

ressaltar que, em outras ações, o banco credor interviu solicitando a 

retirada das restrições, em razão de ainda deter a propriedade do bem.

 Quanto ao veículo Willys/Overlando, infere-se que existem diversas 

restrições judiciais, e, ainda, é do ano de 1970, o que torna inócua a 

medida constritiva.

 Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162207 Nr: 13387-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SILVA FERREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a concordância da parte exequente Homologo os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 145/147/verso.

Expeça-se RPV conforme requerido às fls. 149/151, observando-se o 

destaque de honorários advocatícios.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150010 Nr: 10021-67.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPM, EVA PIRES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10021-67.2012.811.0055 – Código 150010.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 156295 Nr: 4906-31.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DUARTINA RODRIGUES DA SILVA 

NEGRÃO, MARIA APARECIDA NEGRAO QUINTANA, CLEUZA VALVERDE, 

CLEIDE VALVERDE GARIBALDI, CLEONICE VALVERDE, LOURDES 

NEGRAO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4906-31.2013.811.0055 – Código 156295.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 158738 Nr: 7335-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VILANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7535-68.2013.811.0055 – Código 158738.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160771 Nr: 10890-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10890-93.2013.811.0055 – Código 160771.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 
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defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125106 Nr: 4084-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOYSES BORGES, ESPOLIO DE NEUSA CARRIO 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4084-47.2010.811.0055 – Código 125106.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143584 Nr: 3123-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3123-38.2012.811.0055 – Código 143584.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172896 Nr: 14489-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDELINA LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14489-06.2014.811.0055 – Código 172896.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181864 Nr: 23972-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 23972-60.2014.811.0055 – Código 181864.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 
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escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290837 Nr: 17676-80.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17676-80.2018.811.0055 (Cód. 290837)

VISTOS, ETC.

Ante a necessidade de realização de perícia médica na parte autora, 

entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova pericial e, 

para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado 

pela CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua Barão de Melgaço, 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá/MT; para 

realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se nos autos.

Assim, o profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se.

Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

740,00 (setecentos e quarenta), o que faço com fulcro no artigo 4º da 

Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, ante a ausência, nesta Comarca, de 

profissionais que aceitem o encargo, sendo necessário o deslocamento 

do profissional a este Juízo.

Esclareça-se ainda que, a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais poderá ser realizada por este juízo após o término do prazo para 

que as partes se manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o 

caso, após a realização de complementação ou esclarecimento pelo 

perito.

Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames 

complementares, determino que o perito nomeado encaminhe a parte 

autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148475 Nr: 8362-23.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ALVES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição 

acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de 

levantamento.Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar 

determino que seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, 

devendo ser certificado que houve o seu estrito cumprimento.Não sendo a 

própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo 

deverá ser certificado também que o advogado titular da conta indicada 

para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar 

quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.Além disso, deverá ser 

observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, 

ficando recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a 

intimação postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se 

seu advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência 

não seja cumprida, intime-se a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.TPor fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: Consigno que, caso 

ocorrido o falecimento do titular do direito previdenciário antes da 

satisfação, fica desde já determinado o seguinte de acordo com o art. 112 

da Lei nº 8.213/91:a) havendo dependentes habilitados na pensão por 

morte, pague-se a estes;b) não existindo dependentes mas havendo 

herdeiros habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV 

deverá ser preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c) 

inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de 

valores, verifi (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134118 Nr: 4155-15.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO GOMES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte de acordo 

com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:a) havendo dependentes habilitados na 

pensão por morte, pague-se a estes;b) não existindo dependentes mas 

havendo herdeiros habilitados no feito por decisão preclusa, o 

precatório/RPV deverá ser preenchido em partes iguais para os aludidos 

herdeiros;c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o 

patrono do de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais 

deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 

– quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a 

homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 

(sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, 

notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção monetária, 

fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 

preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 
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do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138083 Nr: 8469-04.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DE OLIVEIRA SALES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição 

acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de 

levantamento.Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar 

determino que seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, 

devendo ser certificado que houve o seu estrito cumprimento.Não sendo a 

própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo 

deverá ser certificado também que o advogado titular da conta indicada 

para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar 

quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.Além disso, deverá ser 

observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, 

ficando recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a 

intimação postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se 

seu advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência 

não seja cumprida, intime-se a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.TPor fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: Consigno que, caso 

ocorrido o falecimento do titular do direito previdenciário antes da 

satisfação, fica desde já determinado o seguinte de acordo com o art. 112 

da Lei nº 8.213/91:a) havendo dependentes habilitados na pensão por 

morte, pague-se a estes;b) não existindo dependentes mas havendo 

herdeiros habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV 

deverá ser preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c) 

inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de 

valores, verificar- (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 65080 Nr: 6589-16.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6589-16.2007.811.0055 Código: 65080.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte, a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 116580 Nr: 6663-02.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6663-02.2009.811.0055 Código: 116580.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte, a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179566 Nr: 21626-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JESUÍNO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 21626-39.2014.811.0055 – Código 179566.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 
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escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 314758 Nr: 14496-22.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDO MAYNKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14496-22.2019.811.0055 Código: 314758.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte, a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 129318 Nr: 8163-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8163-69.2010.811.0055 Código: 129318.

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl.209v), HOMOLOGO a planilha acostada 

ao feito, fls. 202/205, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162778 Nr: 14434-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA MACENTE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 
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para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 184983 Nr: 2638-33.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PAIVA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção 

monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá 

ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a 

tutela antecipada.Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do 

dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício, incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo em vista que o 

valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, 

inciso I do Código de Processo Civil.No mais, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208719 Nr: 983-89.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARIA DA SILVA JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 205307 Nr: 18946-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO ARQUIELI CRISTINA PIRES MACHADO, 

DJHOVANE PIRES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.
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Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 206712 Nr: 20273-27.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA GILENE STEINHOWSER MACHADO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, Letícia Camargo de Moura - 

OAB:26698/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 210102 Nr: 2217-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELE DAIANE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 293 de 1073



da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 110055 Nr: 359-84.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE FABRIN BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, HEBE VIVIANE MACHRY VACARI - OAB:11820, 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada 

visando a integração da decisão que acolheu em partes a exceção de 

pré-executividade, ao argumento de que se mostrou omissa.

Intimada a se manifestar, a parte contrária refutou as teses lançadas nos 

aclaratórios.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a decisão 

é clara ao rejeitar as teses de nulidade da CDA e prescrição das demais 

CDAs que não aquela já declarada prescrita.

Frise-se que a embargante já apresentou o mesmo incidente de exceção 

de pré-executividade às fls. 44/46, por meio de curador especial, alegando 

as mesmas matérias ora aduzidas, restando devidamente afastadas pela 

decisão de fls. 54/57.

 Ainda, o pedido de reconhecimento de isenção do tributo discutido restou 

rejeitado pela via estreita da exceção de pre-executividade, conforme 

decisão de fl. 126, oportunidade em que consignou que referida tese deve 

ser objeto de embargos à execução, diante da necessidade de dilação 

probatória.

Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intime-se a parte exequente para dar regular andamento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 161936 Nr: 12924-41.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN JUNIOR DE SOUZA CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162064 Nr: 13138-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY DA CUNHA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 
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OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162173 Nr: 13327-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARILDA SCARDINI COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162177 Nr: 13336-69.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI SOMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.
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No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162178 Nr: 13338-39.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA FERREIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162181 Nr: 13344-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.
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Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162627 Nr: 14144-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FATIMA LEITE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165365 Nr: 3968-02.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 297 de 1073



a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165823 Nr: 4767-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO EUGENIO GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165840 Nr: 4801-20.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 
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respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 166483 Nr: 6001-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANI LEITNEIR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 167989 Nr: 8354-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAIDE MARQUES BORTOLUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 167990 Nr: 8356-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA REGINA PEREIRA FASCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 173982 Nr: 15772-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSE DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da parte autora em 

praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Com efeito, sua falta de interesse no prosseguimento do feito restou 

devidamente configurada, vez que não obstante devidamente intimado, 

deixou de comparecer às perícias médicas agendadas para os dias 

07/03/18 e 25/09/219.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177106 Nr: 19205-76.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA SIDONI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.
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 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162376 Nr: 13714-25.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILIA SCARIN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165366 Nr: 3970-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 
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do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165801 Nr: 4723-26.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 165831 Nr: 4783-96.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO MARISCO - OAB:18951/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de liquidação de sentença.

Conforme determinado no sentença/acórdão, eventual percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido nomeio como perito o contador 

JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, o qual pode ser encontrado na Rua Dom 

Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos 

t e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9 9 8 4 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

atrium.adv@brturbo.com.br.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, 

haja vista que o perito deverá se deslocar de outra Comarca para realizar 

a perícia nesta.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão.

Considerando o disposto no art. 6º, do NCPC e atento às normas do art. 95 

e art. 98,§5º, também do NCPC, atribuo a responsabilidade de pagamento 

da referida perícia à parte autora, restringindo a gratuidade da Justiça 

quanto a tal diligência , com fulcro nas normas acima referidas.

 Desde já, faculto à parte autora o pagamento dos honorários periciais em 

4 ( quatro) parcelas de R$ 125,00 ( cento e vinte e cinco reais), conforme 

§6º do art. 98. Caso opte pelo parcelamento, a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, ou o total em 60 (sessenta) 

dias úteis a contar da intimação do patrono via DJE, ou seja, cada parcela 

a cada 20 (vinte) dias úteis.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Para a realização da perícia, caso não haja a juntada das fichas 

financeiras da parte autora, deverá o requerido juntar aos autos, no prazo 

de 30 ( trinta) dias , os holerites da parte autora, no período de 11/1993 

até 08/1994, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o réu 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da parte autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Efetuado o depósito e apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149696 Nr: 9681-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Vistos.Inicialmente, considerando a cientificação do requerido e o 

preenchimento dos requisitos legais, homologo a renúncia das patronas do 

exequente Jefferson Wagner Ramos à fl. 152.Contudo, considerando que 

o presente cumprimento de sentença visa a satisfação das verbas 

sucumbência de titularidade das patronas renunciantes, arbitrados quando 

do julgamento do feito em desfavor do requerente/executado, oportunizo 

as patronas do requerido/exequente manifestação quanto a alteração do 

polo ativo no prazo legal.Sendo postulado o prosseguimento do feito, 

procedam-se as retificações necessárias na capa dos autos, 

substituindo-se o requerente pelas patronas exequentes, 

prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.Outrossim, sem 

prejuízo da regularização supra, considerando os pedidos retro e uma vez 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como prioritária a 

penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de 

meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações 

financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD postulado pelo 

exequente em fls. 150, em desfavor do executado, no valor da última 

atualização nos autos (fls. 141/142).Em caso de penhora infrutífera, 

DEFIRO ainda a penhora de eventual crédito pertencente ao executado na 

ação de nº 10734-71.2014.811.0055 - Código 169690, em trâmite na 3ª 

Vara Cível desta Comarca.Neste passo, a penhora deverá respeitar o 

limite atualizado do débito indicado à fl. 141/142, no valor de R$ 7.286,52, e 

ser averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na 

presente ação, nos termos do art. 860 do CPC, realizando o Juízo da 3ª 

Vara a intimação do executado para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.Nestes termos, expeça-se o necessário para cumprimento da medida 

perante o Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320207 Nr: 18893-27.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA CORDEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2° SERVIÇO NOTARIAL DA COMARCA DE 

TANGARA DA SERRA/MT - TABELIONATO DO 2° OFICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217850 Nr: 8254-52.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEAS MARQUES TIMOTEO, SIMONE SANTANA 

TIMOTEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ILVO LÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls. 460/480, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262954 Nr: 26930-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

ADERVAL BENTO, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI, JORGE FIGUEIREDO 

MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153, maiko robeto 

maier - OAB:oab/sc- 40.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O

 INTIMAÇÃO DO ADOVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇAÕ DA PARTE REQUERIDA ACOSTADA AS FLS. 894, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323022 Nr: 21076-68.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ CAVALCANTE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Gonçalves Oliveira - 

OAB:24921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219919 Nr: 9907-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLACIELI QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220797 Nr: 10753-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA CANDIDA PERPETUO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 
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OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Barra do Bugres MT, para citação, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222160 Nr: 11824-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, APARECIDO DE LIRA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA FERRO RAMOS, GILNEI 

LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, JULIANA DE FÁTIMA LANI - OAB:, LO-RUAMA DE 

OLIVEIRA YAMASHITA - OAB:25645/O, Monica Huppes de Melo 

Marinho - OAB:24.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

nos endereços Rua Antônio Hortolani, n. 766-N, centro, Tangará da 

Serra/MT;- Av. Tancredo de Almeida Neves, 152-S, SL 1, centro, Tangará 

da Serra/MT;- Rua Cinco, 1107, CS, centro, Tangará da Serra/MT;- Av. 

Lions Internacional, 1081, Vila Esmeralda, Tangará da Serra/MT;- Rua 

Antônio Hortolani, 1628-N, jardim Europa, Tangará da Serra/MT;- Rua São 

Paulo, n. 291-W, centro, Tangará da Serra/MT;- Av. Brasil, 525-W, 

Tangará da Serra/M intimação da sentença dos executados , cujo depósito 

será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297617 Nr: 22925-12.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:MT/12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:45892, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Autos 297617

Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo requerido reputando 

que a sentença foi omissa e contraditória ao não indicar o valor da 

condenação e que tal falha implicará em dupla correção monetária..

Oportunizado o contraditório o requerido permaneceu silente.

Em seguida os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

Verifica-se, contudo a inexistência de tal omissão, visto que a despeito da 

sentença não ter indicado o valor da condenação foi expresso ao remeter 

o comando condenatório aos termos da cobertura do seguro vida 

premiada máster, sendo certo que indicação não é apta a gerar dupla 

atualização monetária, sendo certo que o valor exato da condenação 

dependerá de cálculos aritméticos, visto que também incidirão juros de 

mora, desde a citação,

Assim, rejeito os embargos apresentados pelo requerido. Intimem-se.Às 

providências.

Tangará da Serra, 11 de março de 2020

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305224 Nr: 6924-15.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Proprietarios de Caminhões de 

Primavera do Leste-APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:13385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312615 Nr: 12711-25.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WORK CAPITAL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, LUCIANO 

EDNEI SOUZA, EDELIR PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRY CAROLLA - 

OAB:126.049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidao do oficia de justiça onde NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À 

CITAÇÃO DE LUCIANO EDNEI SOUZA, uma vez que em nenhum dos 

endereços descritos obtive informações concretas do seu paradeiro, 

apenas sendo informado de que supostamente ele teria se mudado para 

Portugal, estando atualmente em endereço desconhecido. Questionamos 

ainda a Sra. Edelir sobre o paradeiro do Sr. Luciano, contudo, ela informou 

desconhecer quaisquer informações sobre ele ou seu paradeiro, 

DEVENDO INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO 

LUCIANO, BEM COMO MANIFESTAR ACERCA DO PEDIDO DE 

COMPLEMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA , em face das diligências 

realizadas nos endereços indicados, solicitamos a intimação da parte 

autora para efetuar a complementação da diligência no valor de R$ 

1.002,05 (um mil e dois reais e cinco centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116924 Nr: 6956-69.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAIL DE ANDRADE, SUELI RIBEIRO DA SILVA 

ANDRADE, KATIA RIBEIRO ANDRADE, RENAN RIBEIRO ANDRADE, ALINE 

RIBEIRO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 136394 Nr: 6648-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILUSKA FLAVIA DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:13.978-A/MT, JOSE 

RICARDO FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA 

VASCONCELOS DE CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA 

DORADO - OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Intimação do autor para requer o que de direito, bem como para que fique 

ciente do alvará eletrônico n. 554619-2/2019 expedido nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136744 Nr: 7031-40.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VILELLA BONZANINI, VILMA VILELLA 

BONZANINI, REINALDO VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Intimação da parte requerida para manifestar, no prazo legal, sobre o teor 

da petição de folhas 423/427.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125994 Nr: 4955-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR MARIA FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT, 

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 236/237.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131886 Nr: 1680-86.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDRESSA MOREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCO DE MOTOS LTDA - G 

MOTOS, BRASIL CHINA DIST. DE MOTOS E PEÇAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO NEVES DE MORAES 

ANDRADE - OAB:23798 OAB-PE, Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB:PE/23.255, 

BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO - OAB:32255, BRUNO 

RIBEIRO DE SOUZA - OAB:30169 OAB/PE, GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12.900, SOCIEDADE AMARAL, PAES DE ANDRADE E FIGUERERO 

ADVOGADOS - OAB:1519

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇAÕ DA PARTE REQUERIDA ACOSTADA AS FLS. 

643/644, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7915 Nr: 377-57.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DA SILVA MOULIN, LUIS GONZAGA 

CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Curitiba-PR, para CITAÇÃO, 

devendo, no ato da retirada, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15044 Nr: 921-74.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERALDINO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA, JÚLIO CÉSAR 

DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joana Fernanda Pizzato - 

OAB:21062, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB: 2 521-MT, THIAGO LEITE 

DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14700/MT

 , reputo inviável o levantamento da penhora do faturamento da empresa, 

já deferido, visto que o mesmo se deu de forma parcial o que garante a 

continuidade da atividade da requerida.Ademais a penhora de créditos, ao 

menos até eventual satisfação do exequente, não obsta o prosseguimento 

da execução e penhora de outros bens, nos termos do artigo 857 § 2 do 

CPC, visto que se trata de mera expectativa e não de créditos que de fato 

garantam a satisfação futura do crédito do autor.Portanto, 

considerando-se que a penhora de créditos do executado perante seus 

clientes já foi deferido pelo juízo às fls. 723, proceda-se a intimação das 

empresas arroladas as fls. 806/807 para que mantenham este juízo 

informado quanto aso seus débitos presentes e futuros perante o 

requerido, consignando nestes autos, quando do pagamento destes de 

30% dos valores pagos ao autor, sob pena de reputar-se inadimplido tais 

créditos.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 11 de março de 

2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62237 Nr: 3775-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE APARECIDA FRARE, JAIRO JOSE 

DOS SANTOS AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS DOCUMENTOS QUE ESTAO ARQUIVADOS EM PASTA 

CONFIDENCIAL NA SECRETARIA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141 Nr: 32-14.1987.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO BEHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, WANDERLEY J. CARDOSO - OAB:6.598B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 
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VILELA - OAB:16.261 - MT, RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - 

OAB:24.324-MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2019 Nr: 628-80.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarides Goulart de Oliveira, Sergio Aparecido 

Piotto, Ruth de Fátima Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - 

OAB:4.383-B OAB/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 

4.816, Luiz fernando decanini - OAB:9993-B oab/mt

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

da sentença dos executados Juarides Goulart de Oliveira, Cpf: 

065.720.571-00 e Ruth de Fátima Oliveira, Cpf: 065.720.571-00, Endereço: 

Rua 03-A, 190, Bairro: Jardim do Amor, Cidade: Tangara da Serra-MT ou 

Rua Olívio de Lima, 147 S e Rua 18, 1159 N, Tangara da Serra MT, , cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2090 Nr: 746-56.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL DE CAMPOS MELO, ESPOLIO DE 

IRINEU ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES 

DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15499/MT, MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - 

OAB:13.801/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS DOCUMENTOS DA RECEITA FEDERAL QUE ENCONTRA-SE 

ARQUIVADOS EM PASTA CONFIDENCIAL NA SECRETARIA, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4330 Nr: 1969-73.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR MARIA FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - 

OAB:4.383-B OAB/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B 

OAB/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204430 Nr: 18284-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTER MAQUINAS E SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Steffen, Maria Salete Lopes Steffen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934 OAB/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 15(quinze) dias, para a que 

a parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207732 Nr: 163-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIO DA SILVA E CIA LTDA , ANEZIO DA 

SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DOS REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 183/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215395 Nr: 6337-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO FERNANDES MOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a natureza do financiamento, intime-se a autora para que 

informe a localização do imóvel rural onde se deu a aplicação do crédito, 

procedendo-se a tentativa de citação em tal endereço.

Frustrada a diligência, cumpra-se o despacho de fls. 109.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229775 Nr: 18281-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS DOCUMENTOS QUE ESTAO ARQUIVADOS EM PASTA 

CONFIDENCIAL NA SECRETARIA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244679 Nr: 12509-19.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGITEC ELETRO PIANA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA (VIA EMBRATEL)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, FELLIPE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:180625/RJ, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:121.429/RJ, 

TATIANA CAMPOS MATOS - OAB:OAB/MG 100.244

 Autos 244679

Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em 

relação a sentença de fls. 341/343, tendo o requerido indicando a 

existência de erro material no termo inicial para a atualização da verba 

condenatória e o autor destacado omissão na análise dos danos morais.

Oportunizado o contraditório o autor manifestou-se favoravelmente a 

correção do erro material e o requerido pugnou pela rejeição dos 

embargos do autor, visto que inexistiu tal omissão na sentença.

Em seguida os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

Verifica-se que o objeto dos presentes embargos é a correção de erro 

material/contradição no que tange a fixação das verbas de sucumbência 

sob o valor da condenação.

Com efeito, de análise dos autos, verifica-se que merece prosperar os 

embargos apresentados pelo requerido, visto que da simples análise dos 

documentos indicados na sentença se extrai facilmente que a data do 

termo inicial fixado no dispositivo da sentença é 23/7/2014 e não 2004,

 Contudo inviável o acolhimento dos embargos do requerido atinente a 

omissão da sentença quanto a análise dos argumentos apresentados pelo 

autor, visto que a sentença foi expressa ao fundamentar a improcedência 

do dano moral por se tratar de situação de exercício regular de direito o 

que afasta a tese atinente a abuso de direito, tendo ainda a sentença 

tratada de forma clara quanto a compensação inerente a ausência de 

aviso prévio, razão pela qual rejeito os embargos do autor..

Desta forma, acolho os embargos declaratórios do autor apenas para 

consignar que o termo inicial da correção monetária é 23/7/2014, Quanto 

ao mais, a sentença permanece inalterada.Intimem-se.Às providências.

Tangará da Serra, 11 de março de 2020

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 24198-60.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA, VALTEIR PEREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18.496, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MANGINI RUSSO - 

OAB:OAB/SP 269.792, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, KAMILA ARIANE DA SILVA - OAB:OAB/SP 358.182, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e materiais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Angelo Ferreira 

da Silva e Valteir Pereira de Souza em desfavor de Oswaldo Cruz Química 

Indústria e Comércio Ltda. e Franchini Materiais para Construção Ltda., 

todos qualificados no encarte processual.

Contudo, em manifestação de fls. 350/352 as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas processuais 

remanescentes dispensadas, consoante o §3º do artigo 90 do Código de 

Processo Civil.

Ante a composição, cancele-se a audiência de conciliação outrora 

designada.

Proceda-se a expedição de alvará eletrônico para levantamento dos 

valores vinculados aos autos em favor de Valteir Pereira de Souza, 

consoante item 5 do acordo.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra. Às providências.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263189 Nr: 27088-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADAO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060, 

WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILA BASTOS TOMAZ - OAB:8659/MT, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171107 Nr: 12832-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELI MARASCA, JOACIR MARASCA, 

ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para requer o que de direito, bem como manfestar 

acerca da certidão: Certifico que decorreu o prazo e o executado senhor 

Joacir Marasca não comprovou o pagamento da divida nos autos, não 

apresentou embargos, bem como não manifestou quanto ao auto de 

penhora e deposito de folhas 125, apesar de citado as folhas 123 e 

intimado da penhora as folhas 125. Certifico ainda que as executadas 

senhora Elaine Maria Lorenzetti Marasca e Marieli Marasca não comprovou 

o pagamento da divida nos autos, bem como não apresentaram embargos, 

apesar de citado as folhas 123 e 199, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149696 Nr: 9681-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 
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OAB:20186-O/MT

 intimação das partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da penhora BacenJud no valor 7.286,52, ocasião em que o 

executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135612 Nr: 5821-51.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840 SSP-MT, JOSE AFONSO FRAGA - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema apolo, constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que, apesar da parte condenada ao pagamento das custas, haver 

sido devidamente intimada, conforme consta nos autos, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, 

esta deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação 

nos autos. Assim, encaminho para expedição das guias de protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154621 Nr: 3241-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAR, NEIDY ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

16.428, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86235

 Intimação das partes para manifestarem acerca do calculo do contador 

judicial de folhas 234, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1679 Nr: 584-95.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA 

NICHOLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian laure - 

OAB:155277/OABSP, JULIO CÉZAR MASSAM NICHOLS - OAB:OAB/MT 

11.270, JULIO CRISTIAN LAURE - OAB:OAB/SP-155.277, ROBERTO 

JIMENEZ TANESE DE SOUZA - OAB:272195/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MASSAN 

NICHOLS - OAB:OAB/MT 11.270, Maria Lucia Vicenty Lozovey 

Buzato - OAB:PR 6997

 Vistos,

I Considerando-se que o sitema ainda não foi implementado nos CRIs do 

Estado de Mato Grosso e sendo certo que nada obsta tal diligência pelo 

exequente, indefiro o item I da petição de fls. 1150, devendo a parte 

promover as diligências necessárias para garantir a publicidade das 

constrições realizadas, devendo o Cartório expediro o necessário para tal 

registro..

II - Intime-se o Exequente para que apresente memória atualizado do 

débito, mostrando sua evolução desde sua origem.

III - Oficie-se ao Cartório da Comarca de Santa Mariana/PR solicitando-se 

as informações indicadas no item II.

IV - Oficie-se ao Juízo do Inventário solicitando-se informações qaunto ao 

andamento do arrolamento e providências atinentes ao cancelamento do 

registro da partilha, solicitando-se ainda cópia das ultimas declarações de 

bens pertencentes aos espólio, intimando-se o inventariante para a 

apresentação de cópia dos documentos aptos a comprovar a titularidade 

de tais bens.

V - Por fim, opórtunize-se as partes manifestação sobre o interesse em 

designação de audiência de conciliação, bem como sobre a atividade 

econômica exercida na área penhorada, apresentando contratos de 

arrendamento em tal situação ou informações sobre quem efetivamente 

encontra explorando a área e a destinação dos recursos auferidos com 

tal exploração.

Intimem-se. Cumprase-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4773 Nr: 1618-03.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO WYPYCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rotava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos,

Reitere-se o Oficio e diligêncie-se diretamente ao Juízo da 1ª Vara Civel de 

Diamantino, solicitando-se informações sobre a situação do feito onde se 

deu a penhora de crédtios do executado.

Consigne-se que se trata de reiteração, fixando-se o prazo de 15 dias 

para o cumprimento.

Sem prejuízo, reitere-se a intimação do exequente para que apresente 

memória atualizada do débito, mostrando a evolução do crédito desde o 

ínicio da execução, como forma de obstar a capitalização de juros.

Apresentadas as informações ou certificado o decurso do prazo, 

voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13274 Nr: 2242-81.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Reitere-se o Oficio solicitando-se a manifestação do Juízo do Inventário 

quanto a anuência necessária para a homologação do acordo proposto 

nestes autos

Diligêncie-se diretamente ao Cartório Responsável consignando-se que se 

trata de reiteração vinculada a processos prioritários, que foram objeto de 

Correição, destacando-se que o atendimento das determinações exaradas 

pela Corregedoria dependem da resposta ao pedido de anuência., seja 

positiva, seja negativa.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16675 Nr: 3070-43.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIRCEU DIAS RODRIGUES, LÍDIA 

LIBERA BENA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos,
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Inviável a aplicação do artigo 274 do CPC, visto que a inventariante ainda 

não foi intimada para integrar a lide.

Sem prejuízo, depreque-se a intimação da inventariante no endereço 

obtido pelo Oficial de Justiça.

Diligêncie-se junto ao Juízo do Inventário, solicitando-se o endereço 

atualizado da inventariante, dando conta da pendência da presente 

execução, bem como solicitando-se cópia das primeiras declarações.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para que apresente a memória 

atualizada do débito desde a sua origem, tendo por base os termos do 

acórdão que julgou os respectivos embargos monitórios de forma 

definitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259363 Nr: 24323-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON XAVIER ROMANINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Welinton Xavier Romanine, Cpf: 03392063142 Filiação: 

Benildes Xavier de Jesus e Angelina de Lourdes Romanine, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Santa Catarina Nº 1003, Bairro: São José, Cidade: Nova 

Lacerda-MT

Finalidade:para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Cientificando-o(s) de que decorrido o prazo 

sem resposta, será nomeado para oferecê-la o Defensor Publico atuante 

nesta Comarca.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho: Vistos etc.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados nos 

autos de inquérito policial em anexo. Portanto, COMUNIQUE-SE ao 

distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 

966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT.

2) Ademais, considerando que o réu não foi encontrado no endereço 

declinado nos autos, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do 

Código de Processo Penal, CITE-SE o acusado Welinton Xavier Romanine 

pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

2.1) Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo de cinco (05) 

dias, informe a este Juízo se o réu se encontra segregado em alguma 

unidade prisional do Estado de Mato Grosso.

2.2) Em caso de transcurso do prazo consignado no item “2” sem a 

apresentação de resposta, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar.

3) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos 

termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

4) Sem prejuízo das deliberações supracitadas, OFICIEM-SE ao Ministério 

do Trabalho e Emprego e ao INSS, requisitando informações acerca dos 

possíveis endereços do réu, a fim de realização de sua citação pessoal.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 126495 Nr: 5416-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CISC TANGARÁ DA SERRA - CENTRO INTEGRADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 5416-49.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 126595.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO, bem como da juntada de 

procuração/substabelecimento e VISTA dos autos, conforme requerido às 

fls. 50, na forma da CNGC/MT.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, mediante as cautelas de praxe.

 Tangará da Serra, 11 de março de 2020.

 Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-86.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS SECUNDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/09/2020, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-67.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZALDO BENTO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/05/2020, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS VEGINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/09/2020, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HAILTON DOS SANTOS CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000849-06.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:HAILTON DOS 

SANTOS CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 09/09/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 12 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELINA RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/08/2020, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-87.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETCOM TGA PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000863-87.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUANA CRISTINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: NETCOM TGA PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 09/09/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY SANTANA DE OLIVEIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/08/2020, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001320-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valdomiro Torres (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando o teor da certidão do ID 29710533, em juízo de 

admissibilidade ao recurso inominado interposto, deixo de recebê-lo e 

remetê-lo para superior apreciação, tendo em vista sua intempestividade. 

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se o determinado na sentença 

proferida nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 10 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BOTELHO DIAS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. CARMELITA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime=se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000712-24.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 310 de 1073



CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e a executada e, se casada for, seu esposo (a), da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000766-87.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANE DE OLIVEIRA PEREIRA VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e a executada e, se casada for, seu esposo (a), da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000810-09.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS DEMOLINER (EXECUTADO)

LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Citem-se e 

intimem-se os devedores executados por correspondência (art. 247 c.c. 

art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e os executados e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000817-98.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TATIELLE DOS SANTOS FLORAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e a executada e, se casada for, seu esposo (a), da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000818-83.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI MOREIRA DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-68.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e a executada e, se casada for, seu esposa (a), da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001864-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BOTELHO DIAS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 312 de 1073



GILSON LUIZ DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Com a devida vênia, ao contrário do que sustenta o exequente, o 

documento do ID 22949119 não configura nenhum título executivo 

tipificado no ordenamento jurídico nacional. O exequente sequer indica, na 

petição inicial, qual seria a natureza do título em questão. Assim, intime-se 

o reclamante novamente para que cumpra na íntegra o despacho do ID 

23009684, no prazo de 15 (quinze) dias, anexando aos autos o título 

executivo que aparelha a execução, cumprindo o disposto no art. 798, I, 

“a”, do CPC, ou para que requeira o que entender cabível, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI LUCAS LONGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000891-55.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANDREI LUCAS 

LONGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE LEONARDO DO 

NASCIMENTO OLIVEIRA POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 09/09/2020 Hora: 14:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EITI NISHIMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000892-40.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARCOS EITI 

NISHIMURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 09/09/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA MADUREIRA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000896-77.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:KARLA 

MADUREIRA CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LINDOLFO ALVES DA COSTA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 09/09/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/08/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002463-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELIA TEREZINHA MARTINS DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1002463-17.2018.8.11.0055. EXEQUENTE: CARMEN CARDOSO DE 

OLIVEIRA - EPP EXECUTADO: SELIA TEREZINHA MARTINS DA 

CONCEICAO Vistos. Defiro o pedido do Id 22186047. Cite-se/intime-se a 

executada por Oficial de Justiça, consignando que caso não esteja no 

local, a contra-fé poderá ser entregue a qualquer pessoa, identificando-se 

adequadamente o recebedor, conforme autoriza o Enunciado nº 5 do 

FONAJE: a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é 

eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de 

novembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-56.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Joana Darc dos Santos (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 
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ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AIDO PAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ESPINOSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 28384355. Designe-se nova data para 

audiência de conciliação, observando quanto ao endereço atualizado do 

reclamado (ID 28384355). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001307-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA CARDOSO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(04 meses), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Caso não haja manifestação, certifique-se e venham 

os autos conclusos para extinção. Caso haja manifestação, conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GOUVEIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Devidamente intimado, o autor não compareceu a audiência de 

conciliação, se fazendo representado por seu patrono. Requereu prazo 

para juntada de documento que fizesse comprovar o motivo da sua 

ausência. Nos Juizados Especiais a presença da parte em qualquer das 

audiências é personalíssima e imprescindível, ou seja, não se pode fazer 

representada por procurador ou preposto, com exceção da pessoa 

jurídica. Dispõe o enunciado 20 do FONAJE: O comparecimento pessoal da 

parte às audiência é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Assim, não há como acolher o pedido de 

representação do reclamante. Outrossim, considerando as justificativas 

apresentadas, concedo o prazo de 10 dias, para juntar aos autos 

documento que possa comprovar o motivo da sua ausência na audiência, 

fazendo contar que decorrido o prazo, sem manifestação, os autos serão 

extintos sem resolução do mérito. Com a juntada, conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA COELHO DE BRITO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens na residência da parte executada, a 

fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 314 de 1073



06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-43.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ESPIRITO SANTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO OAB - MT23803/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-56.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA DOS SANTOS BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com a devida vênia, não há qualquer amparo jurídico para o 

deferimento da providência em relação ao bloqueio/suspensão da CNH do 

executado. Não obstante este Magistrado tenha conhecimento da decisão 

em que o STJ tenha acolhido pedido análogo ao requerido nos autos, não 

possui caráter vinculante, de modo que entendo inaplicável aos presentes 

autos. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a regra da 

responsabilidade patrimonial do devedor, conforme está expresso no art. 

789 do CPC e no art. 391 do Código Civil, com raríssimas exceções, em 

que se admite que a responsabilização seja pessoal. Aliás, atualmente, há 

apenas uma única exceção à regra, que autoriza a responsabilização 

pessoal, disposta no art. 528, § 3º, do CPC, relativamente à prisão civil do 

devedor de alimentos. Embora o art. 139, IV, do CPC autorize que o juiz 

utilize outras medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, é 

evidente que essas medidas não podem extrapolar o que a própria lei 

preceitua a respeito da responsabilização do devedor. Evidentemente a 

norma não abre ao juiz possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento 

da obrigação. Não lhe abre a possibilidade de restringir o direito de ir e vir 

do devedor, por exemplo, que é, no fundo, o efeito decorrente da medida 

de suspensão da sua CNH. Não permite ao juiz, portanto, incluir outras 

exceções à regra da responsabilidade patrimonial não previstas em lei. 

Evidentemente essa não foi a intenção do legislador. Seguir o raciocínio do 

exequente, significaria dizer que a norma do art. 139, IV, do CPC, 

repristinou, por exemplo, a possibilidade de prisão civil do depositário infiel 

(há muito abolida do ordenamento jurídico brasileiro), ou que a norma 

autorizaria, por exemplo, a prisão como forma de coerção para pagamento 

de qualquer tipo de dívida, independentemente de ter natureza alimentar. 

Mais que isso, significaria a completa desnecessidade da própria previsão 

legal para adoção da prisão civil para o devedor de alimentos; ora, se o 

juiz poderia adotar qualquer medida com base no art. 139, IV, do CPC 

(inclusive a restrição da liberdade), qual seria a utilidade do art. 528, § 3º, 

do CPC? Além disso, não há evidência alguma de que a medida sugerida 

geraria a tão almejada satisfação do crédito do exequente. Aliás, referida 

medida provavelmente seria inócua, porque não há nenhuma correlação 

lógica entre sua adoção e a almejada garantia da execução. Não há 

dúvida de que é compreensível a angústia e a ânsia do exequente, que 

tenta buscar a justa satisfação do seu crédito. Porém, como já afirmado, 

não pode o juiz determinar medidas que extrapolem o que autoriza a ordem 

jurídico-normativa vigente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para o 

bloqueio/suspensão da CNH do executado. De igual foram, indefiro o 

pedido de busca pelo sistema SREI, uma vez que este Magistrado não 

possui acesso ao referido sistema. Assim sendo, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo, nesta oportunidade, a baixa da restrição dos veículos 

descritos no ID 29038632, conforme extrato anexo. Após, caso nada mais 

seja requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, praticar os atos 

necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-62.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE FIRMINO TOLEDO OAB - 968.432.172-49 (REPRESENTANTE)

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Sobreveio aos autos pedido de reconsideração da decisão que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 315 de 1073



indeferiu o pedido de tutela antecipada que visou regularização das 

matérias para que pudesse participar da cerimonia de colação de grau. 

Indefiro o requerimento formulado pela reclamante no ID 29133517, uma 

vez que no requerimento de reapreciação não traz nenhum elemento de 

prova que justifique a alteração da decisão anteriormente proferida. 

Assim, aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NEVES DA ROCHA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado do 

reclamado, CITE-SE/INTIME-SE da presente ação, designando-se nova 

data para realização de audiência de conciliação. Caso a correspondência 

encaminhada ao novo endereço volte com o ato infrutífero, intime-se a 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO REIS MORETTO OAB - MT23999/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se o despacho do ID 24353694. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERANILDES SANTANA DA GUIA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS LEAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 28975511. Designe-se nova data para 

audiência de conciliação. Intimem-se, observando quanto a informação do 

endereço atualizado da reclamada no ID 28867435. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-57.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR BISPO DE SOUZA E SILVA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATAN COSTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/10/2019, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATAN COSTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/10/2019, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MAYARA DA SILVA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/10/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MAYARA DA SILVA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000086-05.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA DA LUZ PESSOA (EXECUTADO)
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VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNYS PEREIRA ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/10/2019, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNYS PEREIRA ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000922-75.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:RODRIGO DE 

OLIVEIRA AMADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO ALVES 

DA COSTA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 13/07/2020 

Hora: 15:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 12 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINY ROCHA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010848-34.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZIMARA RODRIGUES CABRAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A exequente insiste em incluir no cálculo do crédito exequendo 

percentual relativo a honorários advocatícios, em descompasso com o 

despacho proferido anteriormente. Com o devido respeito ao entendimento 

da exequente, o Juízo reitera que não cabe fixação de honorários 

advocatícios em primeira instância no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência uniforme sobre o tema. Assim, intime-se novamente a 

parte exequente para, no prazo de de 10 dias, retificar o cálculo do ID 

291171431, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caco de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002331-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ANDRE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A 

pesquisa indicou a existência de 1 veículo em nome da parte executada. 

Porém, sobre ele pende restrição anterior decorrente de contrato com 

cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de 

nova restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, 

considerando que a diligência pelo RENAJUD foi infrutífera, passo à 

análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. 

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição 

de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Os documentos estão à disposição das partes em pasta própria na 

Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 14 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CAMPAROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 14 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-83.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a escrivania se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Os documentos estão à disposição das 

partes em pasta própria na Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a 

parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011743-58.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

LEO CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. 

Considerando que a diligência pelo RENAJUD foi infrutífera, passo à 

análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. 

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição 

de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Os documentos estão à disposição das partes em pasta própria na 

Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 14 de fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON OSMAR ALVIANO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER ANGELO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do Id 29152536, deverá o 

exequente apresentar demonstrativo atualizado do valor executado, no 

qual deverá fazer incidir juros simples, em respeito ao disposto no art. 4º 

do Decreto Lei 22.626/33, que veda a incidência de juros sobre juros, 

salvo exceções expressamente determinadas em lei. Intime-se para 

manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002034-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCEU SASSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(05 meses), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Caso não haja manifestação, certifique-se e venham 

os autos conclusos para extinção. Caso haja manifestação, conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/09/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011675-11.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

R. R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO BOSSO GONCALEZ OAB - SP0262457A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o exequente que seja aplicada multa em desfavor das 

empresas HEALTH CRED – OSVALDO CRUS/SP, HEALTH CRED – 

RONDONÓPOLIS/MT e HEALTH CRED – AVARÉ/SP, uma vez que 

devidamente intimadas, deixaram de cumprir a determinação judicial do ID 

15904911 e tampouco informaram a impossibilidade de cumprimento. Na 

forma do art. 77, IV, do CPC, é dever das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final e 

não criar embaraços à sua efetivação”. Assim, o descumprimento ao 

disposto no inciso IV constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, consoante o § 2º, do referido artigo, aplicar ao 

responsável multa de até 20% do valor da causa, sem prejuízo de 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis. No caso dos autos, pela 

juntada dos documentos dos Ids 18806089, 19246694, 18954103, 

27923096, 28166018 e 27921900, verifica-se que as emprestas acima 

nominadas foram intimadas em duas oportunidades para cumprir a ordem 

constante na decisão do ID 15904911, contudo, deixaram escoar o prazo 

sem manifestação. Diante do exposto, oficie-se novamente as empresas 

HEALTH CRED – OSVALDO CRUS/SP, HEALTH CRED – 

RONDONÓPOLIS/MT e HEALTH CRED – AVARÉ/SP para, no prazo 

improrrogável de 10 dias, cumprir a decisão do ID 15904911 ou até mesmo 

informar a impossibilidade de cumpri-la, sob pena de multa de 20% do 

valor da causa, atualizado pelo IGPM, sendo que a multa deverá ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, a quem deverá ser oficiado 

para inclusão em dívida ativa caso não pago em 10 dias, advertindo, ainda, 

que o fato será comunicado ao Ministério Público para apurar a possível 

pratica de infração penal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 05 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010029-05.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE JESUS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PINGO VEICULOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a escrivania se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Os documentos estão à disposição das 

partes em pasta própria na Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a 

parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Sem 

prejuízo da determinação supra, com fundamento no art. 139, IV, e art. 

782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e determino a inclusão do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra-MT, 03 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MUNHOZ (REQUERENTE)

LUCIANA QUARESMA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 05 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAINE FRANCIELE DUARTE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do valor executado, devendo serem excluídos os 

valores referente aos honorários, uma vez que incabível no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, 

e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 

161 do FONAJE), sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Havendo manifestação, conclusos para 

deliberações. Decorrido o prazo, sem manifestação, ao arquivo. 

Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 05 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001251-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES OAB - MT5150-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEUSER DONIZETI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Defiro o pedido do 

termo de audiência para determinar que a citação/intimação do reclamado 

Weuser Donizeti de Oliveira seja realizada por oficial de justiça. 

Designe-se nova data para audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010842-27.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Antes de deliberar sobre a expedição de certidão de crédito, 

encaminhem-se os autos ao Sr. Contador Judicial para efetuar cálculo 

atualizado do valor executado, observando os parâmetros da sentença do 

ID 21363140. Com os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 05 dias. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR TRAJANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

os documentos do ID 29892668. Caso nada seja requerido, ao arquivo 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRUNO MARTINS LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

anexar extrato bancário referente ao mês 03/2017 (data em que consta no 

documento apresentado pelo banco de que houve depósito do empréstimo 

(CDC)). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

julgamento. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000297-41.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ELIZIA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-65.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000617-91.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA (INTERESSADO)

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CASSIO FABIANO DA COSTA FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exequendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 29929592, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executad, localizada no endereço informado nos 

autos, para que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder 

Judiciário, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida do devedor, até o limite do valor exequendo (R$ 

1.467,97). Uma vez efetivada com sucesso a penhora, com o bloqueio de 

valores até o limite ora estabelecido, certifique-se, lavre-se o respectivo 

termo e intime-se o executado para, querendo, apresentar embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC - Enunciado nº 142 do 

FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Sendo infrutífera, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & AMARANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO TRAJANO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com a devida vênia, não há qualquer amparo jurídico para o 

deferimento da citação do reclamado via whatsapp; além disso não é 

cabível a citação por telefone (art. 18 da Lei 9.099/95), razão pela qual, 

INDEFIRO o pedido. Aguarde-se a devolução do AR encaminhado para 

citação/intimação do reclamado. Com a juntada, conclusos para 

deliberações. Sem prejuízo, retifique-se o polo ativo, conforme requerido 

no termo de audiência (ID 29041132). Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, juntar cópia 

do acordo devidamente assinado pela executada, a fim de possibilitar sua 

homologação, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000820-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR (REQUERENTE)

JAIR WIEDERKEHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STAILER IVO GALLEGO (REQUERIDO)

NIVALDO APARECIDO GALLEGO (REQUERIDO)

ELIZA MARA ROSA GALLEGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tratando-se de execução de título extrajudicial o prazo para 

oferecimento de embargos, em caso de penhora, é a data designada para 

realização de audiência de conciliação. Assim, ao menos por ora, não há 

como determinar o levantamento dos valores depositados nos autos, uma 

vez que a parte executada ainda terá prazo para opor embargos. 

Outrossim, defiro o pedido para que seja oficiado ao empregador da 

executada para que continue efetuando os descontos em seu salário e o 

consequente deposito nos autos, até que seja satisfeita a obrigação. 

Alcançado o valor da execução, DESIGNE-SE data para realização de 

audiência de conciliação, nos termos do artigo 53, § 3º, da Lei 9.99/95. 

Sem prejuízo, certifique-se quais os valores que atualmente se encontram 

depositados nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000626-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIO BORGES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Decorrido o prazo sem manifestação (ID 29982344) arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001083-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BERNINI (REQUERENTE)

GUILHERME ANJOLINO RUMANIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001934-61.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA 66763827504 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

WAGNER SANTOS COSTA OAB - GO57508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Conforme determinado na sentença de extinção da execução, 

certifique-se quanto ao decurso do prazo de manifestação do executado 

quanto ao pedido de levantamento formulado pela exequente. Caso tenha 

decorrido o prazo sem manifestação, ou se houve anuência expressa, 

defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. Deverá 

a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/11/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000658-58.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e a executada e, se casada for, seu esposo (a), da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR SILVA MENDES (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE MOURA BORTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/11/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-36.2019.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE MOURA BORTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAXIMO DE MESQUITA (REQUERENTE)

ZENILDA DE LOURDES BERNARDO MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB - PE16983 

(ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001356-35.2018.8.11.0055 Reclamante: ANTONIO MÁXIMO DE 

MESQUITA Reclamante: ZENILDA DE LOURDES BERNARDO MESQUITA 

Reclamada: LOJAS AVENIDA LTDA Reclamada: PRODENT – ASSISTÊNCIA 

ODONTOLÓGICA LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito o pleito de retificação do polo passivo, pelo que trata-se do mesmo 

grupo econômico. Rejeito a preliminar de ausência de ilegitimidade passiva 

suscitada pela Primeira Reclamada, com base no disposto do artigo 18, 

CDC, em virtude da solidariedade dos integrantes da cadeia de 

fornecedores. Passo a analise do mérito. Os Reclamantes alegam em sua 

petição inicial que contrataram plano odontológico da Segunda Reclamada, 

ofertado pela Primeira Reclamada, no entanto não conseguem 

atendimento, pelo que sempre são informados pelos prestadores que os 

atendimentos foram suspensos por falta de pagamento. Pleiteiam 

restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A Primeira 

Reclamada, em defesa, alega que a responsabilidade é da Segunda 

Reclamada. A Segunda Reclamada afirma que possui uma grande rede de 

credenciados, bem como que os Reclamantes utilizaram o plano, 

inexistindo dever de restituir e indenizar. Ressalto, de início, que a 

atividade securitária objeto dos autos está abrangida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecerem às 

regras dispostas na legislação consumerista, a fim de que sejam evitados 

eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da 

hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. Cabe 

acrescentar a Súmula proferida pelo STJ, de n.º 469, que assim preceitua: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde.” O documento acostado aos autos é claro em demonstrar que a 

prestadora Kessila de Moraes Frare, cirurgiã dentista, era credenciada à 

ré quando da contratação realizada entre os litigantes, fato este 

reconhecido pela ré em sua contestação, não restando demonstrado que 

os autores tenham sido notificados do descredenciamento desta. 

Inequivocamente, a Lei nº 9.656/98 exige a comunicação do 

descredenciamento aos usuários do plano de saúde. Ou seja, o 

descredenciamento não pode afetar eventual direito do usuário, sempre 

ressalvado. O § 1º do art. 17 da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os 

planos e seguros privados de assistência à saúde, assim estabelece: Art. 

17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como 

contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o 

inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os 

consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos 

contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro 

prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 

(trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade 

hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro 

equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com 

trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos 

decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e 

fiscais em vigor. No mais, os Reclamantes afirmam que buscaram outros 

prestadores, no entanto, não há prova nos autos nesse sentido, bem 

como é incontroverso que utilizaram o plano em apreço, motivo pelo qual 

não há que se falar em restituição de valores. Quanto ao pleito de dano 

moral, o caso em apreço trata-se de situação típica de descumprimento 

contratual, onde não se vê afronta a qualquer dos atributos à 

personalidade da parte autora, inexistindo, por conseguinte, circunstância 

a ensejar a reparação pelo simples descaso com o consumidor, salvo em 

hipótese excepcional, o que não restou demonstrado. Corroborando: 

Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE 

OUTROS HOSPITAIS CREDENCIADOS. CASO CONCRETO. I. Os contratos 

de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do 

Consumidor, na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser interpretados 

de maneira mais favorável à parte mais fraca desta relação. Incidência 

dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC. II. De outro lado, o art. 17 e § 1º, da 

Lei nº 9.656/98, possibilita a substituição do prestador de saúde 

credenciado, desde que haja prévia comunicação aos consumidores com 

trinta dias de antecedência. III. Todavia, no caso em tela, a ré não 

comprovou que notificou a autora acerca da alteração na rede de hospital 

credenciados, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC e 

art. 6°, VIII, do CDC. IV. Assim, não há dúvidas acerca do descumprimento 

da regra prevista no art. 17 e § 1º, da Lei nº 9.656/98, pela operadora do 

plano de saúde, tendo a autora somente tomado ciência em relação ao 

descredenciamento do Hospital Moinhos de Vento quando da recusa de 

atendimento ao seu filho. V. Contudo, na hipótese fática, não há direito à 

reparação pretendida, uma vez que não se tratava de caso de urgência 

ou emergência, mas de simples atendimento ambulatorial. Além disso, 

embora a autora tenha buscado atendimento através do Sistema Único de 

Saúde para o seu filho após a recusa, haviam diversos outros hospitais e 

clínicas credenciados disponíveis, inclusive, mais próximos do Hospital 

Moinhos de Vento. Logo, a situação relatada nos autos não passou do 

mero aborrecimento ou dissabor, incapaz de atingir a esfera psíquica da 

autora de forma tão negativa, a ponto de gerar o direito à reparação por 

danos morais. O ônus da prova era da autora, na forma do art. 373, I, do 

CPC, do qual não se desincumbiu. VI. Consequentemente, como a 

sentença apenas concedeu a indenização por danos morais, deve ser 

julgada improcedente a demanda. Inversão dos ônus sucumbenciais. 

APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70077071298, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em: 25-04-2018). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento do processo 

após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 
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Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSA MONIQUE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAYCON ANTONIO SOUSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001037-67.2019.8.11.0055 Reclamante: MAYCON ANTONIO SOUSA 

BISPO Reclamante: DAYSA MONIQUE SOARES DOS SANTOS Reclamada: 

HELIO COLETIVOS E CARGAS LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Passo à análise do mérito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste às partes autoras. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De proêmio, registra-se que a relação existente entre as partes 

fundamenta-se em contrato de transporte de passageiros e/ou coisas, 

que, por sua vez, caracteriza-se como espécie do gênero “contrato de 

prestação de serviços”, razão pela qual atrai a incidência das normas 

protetivas direcionados ao consumidor, consoante art. 3º da Lei nº 

8.078/90. Neste diapasão, impõe-se que os fornecedores e prestadores 

de serviço ou produto quando tais serviços ou produtos gerarem danos 

aos consumidores responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva 

dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e 

o dano. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em consagração ao seu 

viés protecionista, estabelece que nas demandas, cuja discussão seja 

fundamentada em relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério 

do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir à parte promovida 

(fornecedores e prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte 

hipossuficiente já comprovado minimamente (verossimilhança da 

alegação). Do cotejo das provas produzidas pela parte reclamante, 

verifico que os autores afirmam que embarcaram para uma viagem de 

Tucumã/Goiânia, às 6:10h do dia 07/03/2018, relatando que houve um 

atraso na saída de 40 minutos por motivos mecânicos, vindo a apresentar 

novo problema no Estado de Tocantins, momento em que o motorista foi de 

carona às 16:03h para a cidade mais próxima e retornou às 17:00h, porém 

com tentativa de conserto frustrada, necessitando aguardar uma peça 

que viria de outra cidade, gerando um tempo de espera de 8:30h, e, 

quando da partida apresentou novo defeito, com nova substituição de 

peça. Seguem afirmando que houve um período de viagem de mais 11 

horas e ao chegar em São Luiz do Norte-GO novamente o veículo 

apresentou problema mecânico, sendo que somente depois de 6:00h 

aguardando foi localizado um veículo para destino final, narrando que 

ficaram sem qualquer amparo, pugnando por indenização por danos 

morais em decorrência da situação narrada. Em que pese às alegações e 

provas apresentadas pela reclamada no que tange a demonstrar que o 

veículo estava aprovado por órgãos públicos regulamentadores e que não 

há provas do atraso, verifica-se que a Reclamada não apresenta qualquer 

documento apto a demonstrar que a viagem transcorreu sem qualquer 

intempérie, nem mesmo apresentando o controle de viagem da data, além 

da impugnação quanto ao atraso serem genéricas, motivo pelo qual aceito 

como verdadeiros os fatos descritos na inicial. Ora, certamente que um 

ônibus em perfeita condição de uso não apresentaria problemas 

mecânicos reiterados para percorrer o mesmo trecho. Diante desses 

fatos, tenho que a reclamada deverá arcar com os danos decorrentes da 

prestação do serviço falho ao consumidor. A situação vivenciada pelas 

partes promoventes decorrente dos transtornos a que foi submetida, por 

culpa da empresa promovida é passível de indenização por danos morais. 

Uma vez demonstrada a responsabilidade civil da empresa promovida 

deve esta ser condenada a indenizar o consumidor prejudicado pelo 

serviço defeituoso ofertado. Não é demais ressaltar que a figura do dano 

moral presente na hipótese da demanda refere-se estritamente aos 

direitos fundamentais da personalidade (honra, imagem, nome intimidade, 

privacidade), que frente ao fornecimento ou prestação de serviço ou 

produto defeituoso geram alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte 

social e afetiva de seu patrimônio moral, que para a jurisprudência 

dominante da Corte Superior condiz com a própria ofensa e, portanto, é 

considerado in re ipsa, dispensando-se a comprovação da extensão dos 

danos, que por sua vez, evidencia-se das circunstâncias dos fatos. 

Reputa-se, assim, inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 
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pelo dano de natureza moral, aprecia-se na causa, as circunstâncias que 

a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada 

autor, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a parte reclamada a pagar aos 

autores o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um, a título 

de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC 

contada a partir da data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e assim 

o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Amanda 

Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001568-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON VINCIGUERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRIS ROSSETTO MARTINS OAB - SP323249 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001568-56.2018.8.11.0055 Reclamante: EDERSON VINCIGUERA 

Reclamada: CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 

LTDA EPP SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo a análise do mérito. Alega 

o Reclamante na petição inicial que para ampliar sua renda com locação de 

brinquedos para festas adquiriu em 26/03/2018 produtos da Reclamada, 

perfazendo um total de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta 

reais), no entanto, ao montar o produto verificou que estava com avaria, 

requerendo a devolução do produto dentro do prazo de arrependimento e 

restituição do valor, o que não havia ocorrido até a propositura da 

presente demanda. Requer a restituição do valor pago, coleta do produto, 

lucros cessantes e indenização por danos morais. A Reclamada, em 

defesa, afirma que a demora na coleta se deu em decorrência da greve 

dos caminhoneiros, e que, logo após o encerramento buscou o 

Reclamante, o qual se negou a restituir afirmando que já teria protocolado 

a presente demanda, inexistindo dever de restituir e indenizar, pelo que a 

resolução não ocorreu administrativamente por culpa exclusiva do 

Reclamante. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que o Reclamante demonstra todas as tentativas de solucionar 

administrativamente o problema, bem como é incontroverso que o mesmo 

buscou a Reclamada dentro do prazo de arrependimento. Destaca-se que 

o artigo 49 do CDC prevê o exercício do direito do arrependimento através 

de troca da compra realizada fora do estabelecimento comercial, in verbis: 

Art. 49: “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a 

contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 

sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços 

ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou 

a domicílio.” Parágrafo único: “Se o consumidor exercitar o direito de 

arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a 

qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, 

monetariamente atualizados.” Denota-se que o pleito do Reclamante se 

encaixa nos moldes do artigo, o qual prevê que sempre que a compra for 

realizada fora do estabelecimento comercial há que se utilizar o prazo 

para direito de arrependimento, pelo que reconheço o dever de restituição 

do valor pago pelo produto. Verifica-se que a compra foi realizada em 

26/03/2018 e os produtos foram recebidos em 13/04/2018. Na data de 

16/04/2018 o Reclamante requereu a devolução em decorrência de vício 

no produto, no entanto a Reclamada emitiu a nota de coleta somente em 

30/05/2018, não apresentando justificativa para demora, pelo que, caso 

houvesse determinado a coleta imediata não haveria problemas com a 

greve dos caminhoneiros, a qual iniciou com extensão nacional somente 

em 21/05/2018. Desta feita, merece acolhimento o pleito para determinação 

da coleta e restituição dos valores pagos. Do mesmo modo, merece 

procedência o pedido de indenização por dano moral, uma vez que o 

desrespeito ao Reclamante, no caso vertente, restou cabalmente 

demonstrado, eis que mesmo sendo pautado o direito em lei houve 

descumprimento pela Reclamada, pelo que, somente após a propositura da 

presente demanda se dispôs a recolher o produto e tomar providências. 

Além disso, alega o Reclamante que quando da tentativa de resolução 

administrativa foi tratado com desdém pelos prepostos, fato este não 

impugnado pela Reclamada, presumindo-se verdadeiros nos termos do 

artigo 341 do CPC. Corroborando: Ementa: CONSUMIDOR. VÍCIO DO 

PRODUTO. NOTEBOOK. REMESSA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

AUSÊNCIA DE CONSERTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO 

MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MANTIDO. 1. Comprovado o vício apresentado no notebook 

adquirido pela autora, não merece reforma a sentença que condenou a ré 

à restituição do valor pago pelo bem, a teor do disposto no art. 18, §1º, 

inc. II, do CDC. 2. Dano moral configurado, pois, conforme documento da fl. 

51, o produto foi encaminhado à assistência técnica em 27/11/2012, não 

tendo de lá retornado até o ajuizamento do feito, ocorrido em 11/03/2013, 

situação que configura o descaso e o desrespeito com a pessoa do 

consumidor, violando atributo da personalidade. 3. Quantum indenizatório 

que não comporta alteração, pois fixado de acordo com o patamar 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004594149, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 

25-09-2013). No que tange ao pleito de lucros cessantes, tenho que 

merece procedência, pelo que não houve impugnação específica da 

Reclamada sobre a alegação de que a compra se daria para aluguel dos 

produtos e do valor pleiteado. Desta feita, em observância ao artigo 341, 

do CPC, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quando ao pleito formulado, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, c/c o art. 18, da Lei n° 8.078/90 (CDC), OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais e o faço para: CONDENAR a 

Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 1.450,00 (mil, 
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quatrocentos e cinquenta reais), valor este que deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da data 

do desembolso. CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a título 

de lucros cessantes quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 

reais), valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de 1% a.m. a contar de 10 (dez) dias após o pedido de 

devolução do produto. CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) o Reclamante pelos danos morais sofridos, 

valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. Para que não haja 

hipótese para locupletamento indevido por parte do reclamante, determino 

a restituição do produto defeituoso à empresa reclamada, a qual, no 

entanto, deverá promover o necessário à sua coleta, arcando com os 

respectivos custos. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000614-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE FERNANDES DE OLIVEIRA FREITAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (TESTEMUNHA)

 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

CONTRATUAL proposta por VANILDE FERMANDES DE OLIVEIRA FREITAS 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia técnica para solução do litígio. Ora, 

no caso, a parte autora sustenta que contraiu empréstimo pessoal, a ré 

aprovou contrato com taxas acima das condições do mercado financeiro. 

Para a análise da referida abusividade se mostra indispensável à 

produção de perícia contábil complexa, ato processual incompatível com o 

rito sumaríssimo. Nesse sentido: TURMA RECURSAL PERMANENTE 

EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

PARÁRecurso Número: 2014.6.000942-2Recorrente Advogada:EVA 

VILMA FERREIRA FERREIRALUCIANA TARCILA VIEIRA 

GUEDESRecorridoAdvogado:BANIF BANCO INTERNACIONAL DO 

FUNCHAL (BRASIL)FRANCISCO GOMES COELHORelatora:MÁRCIA 

CRISTINA LEÃO MURRIETA EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL 

DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ENCARGOS E TARIFAS. ALEGAÇÃO DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PELA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. (2014.03528340-69, 22.835, Rel. MARCIA CRISTINA LEAO 

MURRIETA, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 

2014-09-24, Publicado em 2014-10-09). CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM PARCELAS. ONEROSIDADE 

EXCESSIVA. COMPROMETIMENTO DO MEIO DE SUBSISTÊNCIA DO 

CONSUMIDOR/DEVEDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(2014.03527379-42, 22.218, Rel. MAX NEY DO ROSARIO CABRAL, Órgão 

Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2014-07-30, 

Publicado em 2014-09-01). Assim, considerando ser este o ponto 

nevrálgico do caso posto em análise e por ser imprescindível produção de 

prova pericial para sua adequada resolução, necessário é a extinção da 

presente demanda sem julgamento de mérito, por ser demanda de maior 

complexidade, fugindo, assim, da alçada dos Juizados Especiais, na forma 

do art. 3º, caput da Lei 9.099/95. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 e 

Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-11.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GURGEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002566-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCINEIA BARBOZA DE OLIVEIRA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002548-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FURQUIM ARCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA CAMARGO DE MOURA OAB - MT26698/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-84.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE VENANCIO CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA CRISTINA TONETTA OAB - MT24068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG LOJAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/01/2020, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG LOJAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000620-46.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER GILSON KLUSKOVSKI (EXECUTADO)

JOSEFINA ALVES DE JESUS KLUSKOVKI (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Citem-se e 

intimem-se os devedores executados por correspondência (art. 247 c.c. 

art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELINA RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do 

Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO a 

Advogada FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB/MG 109.730 para 

regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYELLY DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 
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lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a 

credora e a executada e, se casada for, seu esposo (a), da aludida 

penhora, caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, o 

registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, a devedora e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000657-73.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON DOS SANTOS LEITE (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001704-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER APARECIDO LEMES GIMENES (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010674-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PAULO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON STEFFEN DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIARA CRISTINA DEBO OAB - MT0021783A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA FRANCISCA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010908-70.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO ANTONIO MAY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON FIIRST (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão da 

Sra. Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 09/09/2020 15:15 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-37.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

MAHATMA GARCIA JOAQUIM JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000931-37.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JANDERSON 

JESUS DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

CARDOZO DALTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/07/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 12 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TADEU LEITE DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/MT SOB O Nº 

11.065-A para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, bem como da Impugnação à 

Contestação. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO o Advogado PAULO EDUARDO PRADO - OAB/MT 

16.940-A para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000403-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SALLES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/06/2019, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-96.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SCHWAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000940-96.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUCIANE 

SCHWAAB ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 12 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MACHADO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KAREN DA SILVA SANTOS OAB - PA24311 (ADVOGADO(A))

CARLOS FELIPE BAIDEK OAB - PA12728 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/09/2019, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-81.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000941-81.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CARLOS DANIEL 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 03/09/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000544-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYK WILCOON FARIAS MACHADO (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a credora e o 

executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia 

sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem 

prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO AMARO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000942-66.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EDNALDO 

AMARO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 09/09/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-51.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SILVA BONFIM RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000943-51.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

SILVA BONFIM RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 09/09/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277804 Nr: 7268-30.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CARLOS VELMER GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Intimo o advogado Dr. Wellington Pereira dos Santos para ciência do 

inteiro teor da sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58115 Nr: 7577-71.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO DOS REIS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Exequente através de seu Procurador para manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 3090-87.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLYNGTON TAYLOR SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RENA PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobre a documentação juntada às fl. 205/215 INTIMO a Parte Exequente 

na pessoa de seus Procuradores para manifestar-se no prazo de 5 dias, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Citação
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-86.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS SECUNDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TANGARÁ DA SERRA AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, 

JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 CARTA 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE LIMINAR (Art. 18 – Lei nº 

9.099/95) - ISENTO DE CUSTAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELO JUDAI JUNIOR PROCESSO N. 

1000682-86.2020.8.11.0055 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: NOME: WILLIAM DOS SANTOS SECUNDINI POLO 

PASSIVO: NOME: MOVEIS ROMERA LTDA ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 

788-W, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 

788-W, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme r.decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a sua PROCEDER À 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação - Data: 02/09/2020 Hora: 

16h15min, realizar-se-á na sede deste juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Tangará da Serra, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001878-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN MENDONCA MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa 

indicou a existência de 1 veículo em nome da parte executada. Porém, 

sobre ele pende restrição anterior decorrente de contrato com cláusula de 

alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova 

restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, . ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa 

indicou a existência de 1 veículo em nome da parte executada. Porém, 

sobre ele pende restrição anterior decorrente de contrato com cláusula de 

alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova 

restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 12 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002103-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON HERPICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GRENZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001176-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MACARIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a tempestividade dos embargos interpostos pelo 

executado, deixo de recebê-los, tendo em vista a inexistência de garantia 

da execução. O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso no sentido 

de que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos embargos, 

regra essa que se estende inclusive para os procedimentos de 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, 

deixo de receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes 

seguimento. Intime-se o exequente para manifestação, em 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001176-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MACARIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a tempestividade dos embargos interpostos pelo 

executado, deixo de recebê-los, tendo em vista a inexistência de garantia 

da execução. O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso no sentido 

de que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos embargos, 

regra essa que se estende inclusive para os procedimentos de 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, 

deixo de receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes 

seguimento. Intime-se o exequente para manifestação, em 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI LUCAS LONGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na demonstração suficientemente 

segura de que o reclamante frequentou regularmente e concluiu o curso 

oferecido pela reclamada há mais de um ano (ID 30195398 e 30195400). 

Por outro lado, noticia o reclamante que por várias vezes entrou em 

contato telefônico com a reclamada (pois mora em outra cidade), contudo 

sempre recebeu a resposta de que seu diploma estaria em fase de 

análise, não sendo atendido até a presente data. Dessa forma, em juízo de 

rasa cognição, não se vislumbra justificativa plausível para que a 

reclamada se negue a expedir o diploma em questão. A postura da 

reclamada viola o disposto no art. 18 da Portaria n. 1.095/2018-MEC 

(editada em consonância com e para regulamentação do Decreto nº 

9.235/2017), que estabelece o prazo de 60 dias para expedição do 
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diploma contados da data da colação de grau, que deverá ser registrado 

também no prazo de 60 dias contados da data da expedição. Neste caso 

concreto há evidências de que a reclamada extrapolou em muito os 

prazos fixados nas normas acima mencionadas, sem qualquer justificativa 

aparente. O perigo da demora revela-se com evidência, já que a ausência 

de entrega do diploma certamente está lhe causando prejuízos, em razão 

da alta probabilidade de se ver impedido de exercer plenamente o trabalho. 

Além disso, demonstra satisfatoriamente que a ausência do documento 

está prejudicando a solicitação da sua inscrição definitiva do CRF – 

Conselho Regional de Farmácia. Presente, pois, o fundado receio de dano 

de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente 

deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, se 

efetivamente o direito da reclamante de receber o diploma for confirmado 

na sentença, esta terá suportado um prejuízo de grande monta. Como 

consequência, necessária a concessão da tutela de urgência antecipada 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. No sentido mesmo sustentado neste 

julgado, a iterativa jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEMORA 

NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DO CURSO DE PEDAGOGIA – INSURGÊNCIA 

CONTRA DEFERIMENTO DA LIMINAR – CURSO CONCLUÍDO - 

DEMORAINJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie dos autos, 

a controvérsia instaurada gira em torno do ato praticado pela Instituição de 

Ensino agravada, que não providenciou a EXPEDIÇÃO do documento 

solicitado pela agravada, não obstante esta tenha comprovado nos autos 

que concluiu regularmente o curso.As atividades desempenhadas pelas 

instituições privadas de ensino inserem-se no conceito amplo de serviços 

contido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), de modo que, ao 

colocar seus cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai 

para si a responsabilidade de emitir em tempo razoável o 

DIPLOMA/certificado válido aos formandos, para que possam exercer a 

profissão que escolheram.A excessiva e injustificada DEMORA da 

EXPEDIÇÃO do documento é inadimplemento que tem reflexos na vida 

profissional do aluno e certamente causa-lhe transtornos. (TJMT - N.U 

1010734-83.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018) TJRJ-0199285) APELAÇÃO 

CÍVEL. RITO SUMÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO EDUCACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR 

PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTOR QUE CONCLUI O 

CURSO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

EM 02.03.2005 E NÃO OBTÉM ÊXITO EM RECEBER O DIPLOMA. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE AFIRMA NÃO TER INGERÊNCIA SOBRE A 

EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO, UMA VEZ QUE A AUTENTICAÇÃO É FEITA 

POR OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO. RÉ QUE NÃO COMPROVA A ADOÇÃO DE 

PROVIDÊNCIAS EFETIVAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, EM 

QUE PESE TER INICIADO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA 

QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO 

COMPETENTE PELA AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO. MOROSIDADE 

INJUSTIFICÁVEL. FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA. FALHA E INEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO AO 

QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (Apelação nº 

0037050-76.2010.8.19.0205, 8ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Gilda 

Carrapatoso. j. 08.04.2014). DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO 

DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. 1. A demora injustificada na expedição de 

diploma é fato gerador de dano moral in re ipsa, sendo presumíveis os 

prejuízos extrapatrimoniais ao ex-discente que aguarda, além do prazo 

razoável, a devida titulação. 2. Condenação por dano moral readequada 

aos parâmetros da jurisprudência da Câmara em casos símiles. 

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS, 19ª Câmara Cível, 

Apelação cível nº 70080306327, Relator: Mylene Maria Michel, j. 

14/03/2019) Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada para o fim de determinar que a reclamada UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, expeça, no prazo de 30 dias, o diploma do curso de 

FARMÁCIA em favor do reclamante ANDREI LUCAS LONGA, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 300,00, até o limite de 20 salários mínimos. 

Ressalto, por fim, que por se tratar de pedido dirigido em face de 

instituição de ensino particular, bem como em razão da natureza do 

procedimento (processo de conhecimento), a princípio a competência para 

o julgamento da pretensão está afeta à Justiça Comum estadual, conforme 

entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça a partir do 

julgamento do C.C. 108.466-RS (v. também REsp 129.579-0/PE e REsp 

130.797-3/PE). Porém, a fim de verificar eventual interesse da União no 

feito, assim como para que o órgão próprio tenha conhecimento da 

conduta praticada pela reclamada, descrita na inicial, determino a 

expedição de ofício à Advocacia Geral da União (AGU), bem como ao 

Ministério da Educação (MEC), informando acerca da existência da 

presente demanda. Presentes os requisitos legais e por se tratar de 

relação de consumo (art. 2º e 3º, do CDC), defiro o pedido para inversão 

do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 12 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-65.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT17439-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a manifestação do ID 3014841, bem como o 

documento anexo no ID 28160171, tendo em vista o disposto no art. 1º 

(anexo I), da Resolução TJ-MT OE nº 09, de 25/07/2019, a competência 

para o processo e julgamento de feitos da natureza do presente, 

ajuizados a partir de 30.09.2019 (Provimento nº 26/2019-CM) é da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT. Da 

mesma forma, também passa a ser de competência da referida unidade 

jurisdicional os processos que envolvam prestação continuada, mesmo 

que em fase de cumprimento de sentença (art. 2º da Resolução TJ-MT OE 

nº 09/2019). Tratando-se de regra de competência absoluta (art. 2º da 

referida Resolução), este Juizado Especial da Fazenda Pública não tem 

mais competência para o julgamento do presente conflito, ou para 

providências tendentes ao cumprimento de eventual sentença proferida 

nos autos. Ante o exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento da 

causa em questão, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, 
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para regular prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se, 

promovendo-se o necessário, com urgência. Tangará da Serra-MT, 12 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-81.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PRESTES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na demonstração segura do 

adimplemento do débito em questão, sendo, a princípio, indevida a 

inserção e permanência do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Os documentos do ID 29849984 demonstra, ao menos em juízo 

de cognição sumária, que efetivamente ocorreu o pagamento do débito 

que ensejou a inscrição noticiada no documento do ID 29849981. 

Referidos documentos demonstram, inclusive, que a inscrição ocorreu em 

data bem posterior ao pagamento. A se considerar adimplida a obrigação, 

a conclusão evidente é de que foi indevida a inscrição. Portanto, resta 

satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente houve o adimplemento da obrigação, inclusive antes da 

inscrição, não podendo, por qualquer ângulo, ser considerada legítima a 

manutenção do nome do reclamante nos serviços de proteção ao crédito. 

O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio 

de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a parte 

reclamante terá suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, 

porém, se o pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa 

voltará a surtir efeitos normalmente sem que isso implique em siginificativo 

prejuízo à empresa reclamada. Nesse passo, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º). Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa 

reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 12 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DO AMARAL DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA DO AMARAL DUARTE MARETTI OAB - SP154524 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIST CARD DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO MENDES DUARTE OAB - SP254806 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001275-86.2018.8.11.0055 Reclamante: CRISTIANE REGINA DO AMARAL 

DUARTE Reclamada: ASSIST CARD DO BRASIL LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a prejudicial de 

prescrição, pelo que não houve interstício de tempo dentre as 

reclamações administrativas aptas a ensejar a aplicação, pelo que 

constam contatos administrativos de 2014 a 2018. Passo ao exame do 

mérito. Trata-se de ação com pedido de restituição de danos materiais e 

indenização por danos morais, ao fundamento de que a Reclamante 

adquiriu seguro viagem da Reclamada com vigência de 01/10/2014 a 

30/09/2015 para realização de estágio de pós-doutorado em Sherbrooke, 

no Canadá, conforme exigido pelo CNPq. Argumenta que em 18/12/2014 

sofreu um acidente doméstico, sendo orientada pela Reclamada a buscar 

qualquer serviço de emergência disponível na localidade, solicitando 

reembolso dos medicamentos em 15/01/2015, prontamente reembolsado, 

no entanto, solicitou o pagamento da fatura referente às despesas 

hospitalares em 05/03/2015 e mesmo diante de diversas tentativas 

administrativas, inclusive via PROCON, não havia ocorrido o pagamento, 

restando a dívida em nome da Reclamante. Em defesa a Reclamada afirma 

que não efetivou reembolso em decorrência de ausência de envio de 

comprovante de pagamento e de dados bancários, imputando a 

responsabilidade à Reclamante. Em sede de impugnação a Reclamante 

afirma que houve o reembolso em abril/2018. Dos documentos 

apresentados é possível verificar que a Reclamante buscou diversas 

tentativas de resolução administrativa. Além disso, diversamente do 
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alegado na defesa e do alegado via PROCON, por e-mail havia informado à 

Reclamante que o pagamento seria efetivado diretamente ao hospital, o 

que não ocorreu, somente informando que deveria primeiro ser feito o 

pagamento para posterior reembolso após a reclamação via PROCON. No 

mais, não obstante o fato de ter ocorrido reembolso administrativamente, a 

hipótese em exame apresenta peculiaridades que permitem concluir pela 

ocorrência de dano moral, notadamente por desídia da Reclamada, aliada a 

perda do tempo útil da autora, que incessantemente buscou a Reclamada 

para resolução, a qual ocorreu mais de 3 (três) anos após o ocorrido. A 

propósito: AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO - COBRANÇA 

INDEVIDA DE SERVIÇO CONTRATADO E NÃO INSTALADO - DANOS 

MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Cobrança de dívida inexistente 

Consumidor que tentou regularizar a sua situação, sem sucesso - Falha 

na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o 

desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua 

situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É 

induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso 

e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, 

passível de indenização (...). (TJ/SP AC 1009205-28.2017.8.26.0006 - 

Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado - Relator: Des. Sérgio 

Shimura - Data do julgamento: 06/07/2018). No mais, quanto ao valor da 

restituição, tenho que não merece guarida, pelo que a Reclamante 

reconheceu que já ocorreu. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante, a título de danos 

morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil), valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros 

legais a contar da citação. IMPROCEDENTE o pleito de danos materiais. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000570-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000570-88.2018.8.11.0055 Reclamante: GUILHERME SOUZA SILVA 

Reclamada: OI MÓVEL S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Passo à análise do mérito. O Reclamante alega na petição inicial que 

contratou com a Reclamada em janeiro/2017 pacote mensal no valor de R$ 

59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), no entanto, entre 

fevereiro/2017 e março/2018 houve cobranças acima do contratado, 

perfazendo um total de R$ 486,85 (quatrocentos e oitenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), pleiteando a restituição em dobro e indenização 

por danos morais. Em defesa a Reclamada sustenta que inexiste ato ilícito, 

uma vez que se trata de serviços inclusos no pacote de serviços 

contratados pelo Reclamante, bem como que somente houve pedido de 

cancelamento dos serviços e troca de pacote em 29/05/2018, inexistindo 

dever de indenizar. Intimado a manifestar o Reclamante deixou transcorrer 

in albis o prazo para apresentação de impugnação. Analisado o processo 

e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada apresenta 

protocolo de contratação dos serviços adicionais, inexistindo qualquer 

impugnação do Reclamante. Ademais, ainda que fossem comprovadas as 

cobranças indevidas não existem provas no processo de que os fatos 

tenham ocasionado qualquer prejuízo à imagem do autor ou, ainda, que 

tenha ele sofrido prejuízos, nem mesmo materiais, restando evidente que 

tal situação não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano para 

ser alçado ao patamar de “dano moral”. Isto porque dano moral, como bem 

conceitua MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. 

Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, 

tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas 

apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade 

humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais 

sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade 

familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito”. Dano moral, 

como já mencionado acima, é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um pequeno 

transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade da autora. Nesse sentido, “DANO MORAL. MERO 

ABORRECIMENTO. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada não se enquadram no conceito de dano moral, 

cujo substrato envolve a dor profunda e o sofrimento relevante. O dano 

moral passível de ressarcimento é aquele que acarreta sofrimento além do 

normal e não o mero aborrecimento causado por atritos que normalmente 

ocorrem nas relações humanas. Sentença de improcedência mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 9184218112003826 SP 

9184218-11.2003.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2011).” Assim, somente o dano capaz de romper o equilíbrio 

psicológico da parte autora é capaz de gerar o direito à indenização, e, 

por tais razões a improcedência do pleito de dano moral é medida que se 

impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 
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legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000635-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000635-83.2018.8.11.0055 Reclamante: FERNANDA FERNANDES 

MESQUITA Reclamado: BANCO DO BRASIL S/A Reclamada: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos Reclamados, 

com base no disposto do artigo 18, CDC, em virtude da solidariedade dos 

integrantes da cadeia de fornecedores. Rejeito a preliminar quanto de 

ausência de interesse de agir, a qual se confunde com o mérito. Rejeito, 

por fim, a preliminar de incompetência dos juizados especiais por 

complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica, eis 

que os documentos apresentados são suficientes ao deslinde da presente 

demanda. Antes de adentrar ao mérito, convém trazer a baila que o 

Segundo Reclamado apresentou andamentos dos processos referentes 

às ações de cobrança mencionadas na inicial, inclusive informando a 

existência de um acordo. Denota-se que em análise aos documentos é 

possível verificar do processo 00003266.2018.8.16.0094 que a ação foi 

proposta em face da Reclamante e de terceiro e houve desistência da 

ação face à Reclamante e acordo realizado entre terceiros (ID. 16994555) 

e quanto ao processo 0000865-22.2017.8.16.0126 foi extinto sem 

julgamento de mérito por incompetência territorial, já transitado em julgado. 

Passo à analise do mérito. A Reclamante alega que possui conta com o 

Segundo Reclamado, o qual possuía contrato com o Primeiro Reclamado 

para transporte de talões de cheque, no entanto, o carro que transportava 

foi roubado, causando transtornos com cobranças judiciais de talões de 

cheque. O Primeiro Reclamado, em defesa, alega que a responsabilidade é 

do Segundo Reclamado. Já o Segundo Reclamado argumenta que 

procedeu ao cancelamento dos talões, os quais foram devolvidos pelo 

motivo 25 (cancelamento talonário pelo banco sacado. Correntista isento 

de responsabilidade pela emissão desse documento), inexistindo dever de 

indenizar. A questão versa sobre a responsabilidade civil dos reclamados 

em razão de cobranças pela devolução de cheques emitidos por terceiros 

que tiveram acesso ao talonário quando do roubo ocorrido quando do 

transporte. A ocorrência de roubos em transporte de documentos 

apresenta-se como um risco inerente à própria atividade bancária, 

mormente se levar em consideração o tipo do negócio, altamente lucrativo, 

com eles relacionado. Outrossim, não configura caso fortuito ou força 

maior, para efeito de isenção de responsabilidade civil, a conduta de 

terceiro que furta ou rouba talonário de cheques em poder do próprio 

banco. De outro lado, resta demonstrado que o caso é de 

responsabilidade objetiva, em se tratando de risco inerente à própria 

atividade desenvolvida. Repisa-se: não há como afastar a 

responsabilidade dos bancos pelo roubo de talão de cheques que estava 

sob sua responsabilidade, bem como dos incômodos daí advindos. Ora, o 

seu dever de indenizar decorre do agir culposo, da falha do serviço, ou 

seja, do próprio dever de vigilância dos documentos que estavam sob sua 

guarda. Corroborando: APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE 

TALONÁRIO DE CHEQUE SOB A GUARDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIRO FALSÁRIO. CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. 

Comprovado que em talonário alvo de furto quando ainda não entregue ao 

cliente, se encontravam os cheques de titularidade da demandante, 

inquestionável a responsabilidade do banco demandado por indevida 

inscrição do nome da autora em bancos de dados de órgãos de proteção 

ao crédito. Dano moral puro, sendo prescindível comprovação. Valor da 

indenização reduzido, observadas as peculiaridades do caso concreto. 

Sucumbência recíproca configurada, mostrando-se cabível a 

compensação de honorários. Súmula 306 do STJ. RECURSO DA RÉ 

PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70024935157, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 11/09/2008). 

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TALONÁRIO DE CHEQUES 

FURTADO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL. Responde o banco 

pela guarda do talonário de cheques do correntista até a efetiva entrega. 

O furto na agência e a conseqüente emissão de cheques por falsário 

resulta da má prestação de serviço, impondo o dever de indenizar os 

prejuízos advindos (art. 14, do Código de Defesa do Consumidor). Dano 

moral que decorre da devolução de cheque por insuficiência de fundos e 

pelos transtornos da cobrança. Quantum indenizatório fixado em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), valor esse que cumpre a função reparatória, 

punitiva e pedagógica que se espera da condenação. APELAÇÃO E 

RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70026340075, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 05/11/2008). Restaram, 

portanto, configurados (a) a responsabilidade objetiva do banco réu no 

evento danoso; (b) a ilicitude de sua conduta – agindo com negligência e 

sem apresentar a segurança de serviço esperada pelo consumidor (já que 

o talonário, ainda não entregue à correntista, estava sob sua guarda); (c) 

o nexo de causalidade, uma vez que a falha na prestação do serviço 

ocasionou a indevida devolução de cheques da autora emitidos por 

terceiros, bem como, finalmente, (d) o dever de indenizar a demandante 

pelos danos sofridos (atuar como ré em ações de cobrança)[5]. Está 

presente, portanto, o nexo causal entre o ato (roubo do talonário) e o dano 

causado a autora (vários constrangimentos e transtornos, especialmente 

ser acionada em ações de cobrança). Para corroborar, seguem trechos 

de ementas do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da 

responsabilização do banco pelos danos oriundos do extravio de talonário 

de cheques no interior da agência bancária: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL MOVIDA POR MAGISTRADO. FURTO DE TALONÁRIO DE 

CHEQUES NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. [...] 

RESPONSABILIDADE PELO DANO RECONHECIDA. REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. [...] II - Indisfarçável a responsabilidade da instituição bancária, 
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vinculada à própria atividade econômica que exerce, pelo furto de 

talonário de cheques no interior da agência, que acabaram resultando na 

indevida inclusão do nome do autor em órgão de restrição ao crédito, 

gerando, com isso, constrangimentos e transtornos passíveis de 

ressarcimento à custa do réu. [...]. Recurso especial parcialmente provido, 

reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, 

(vinte mil reais). (REsp 798.666/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 09/04/2008). RECURSO ESPECIAL. 

FURTO DE TALÕES DE CHEQUE. AGÊNCIA BANCÁRIA. USO INDEVIDO 

DOS TÍTULOS POR TERCEIRO. PROTESTO INDEVIDO DOS TÍTULOS. 

RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Banco é responsável pela guarda do 

talonário de cheques até sua efetiva entrega ao consumidor. 2. O dano 

decorre do indevido protesto do título, detectado aquele in re ipsa. [...]. 5. 

Recurso especial conhecido em parte e, no ponto, provido. (REsp 

297.436/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2006, DJ 05/02/2007 p. 237). Destarte, presentes os 

elementos que integram a responsabilidade civil, é manifesta a obrigação 

de indenizar. Nestes lindes, a prova desta modalidade de dano torna-se 

difícil e, em certos casos, impossível, razão pela qual, nestes casos, o 

dano moral é in re ipsa, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo. 

É este o escólio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos 

seguintes precedentes, verbis: “A concepção atual da doutrina orienta-se 

no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral 

opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa). 

Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não 

havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os 

pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil (nexo de 

causalidade e culpa)”. (STJ , 4ª Turma, Resp. nº. 23.575-DF, Rel. Min. 

César Asfor Rocha, j. 09.06.1997); Desse modo, tenho que a conduta dos 

demandados se traduziram em prática atentatória aos direitos da 

personalidade da demandante, capaz de ensejar-lhes alterações 

psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR os Reclamados 

solidariamente a indenizarem a Reclamante pelos danos morais sofridos, 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% 

a.m. a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] REsp 721.725/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 11/09/2006 p. 293.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000051-79.2019.8.11.0055 Reclamante: VADILSON GOMES DA SILVA 

Reclamada: VIAÇÃO JUÍNA LTDA EPP SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais em 

razão de complexidade da causa por necessidade de perícia técnica, eis 

que os documentos apresentados são suficientes ao deslinde da presente 

demanda. Indefiro a preliminar referente à impugnação do pedido de 

deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o 

requerimento de gratuidade ocorre quando da interposição de recurso 

inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 

9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. 

Passo ao exame do mérito. O Reclamante alega que em 24/10/2018 

recebeu uma encomenda da empresa Parecis para confecção de uma 

coroa fúnebre, no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), a qual 

seria enviada para a Cidade de Campo Novo do Parecis-MT e deveria 

chegar antes das 16:00h . Argumenta que buscou a Reclamada a qual 

informou que a van sairia às 12:00h e que seria possível o envio, sendo 

entregue às 11:21h, no entanto, recebeu uma ligação do cliente às 15:30h 

informando que a mercadoria sequer havia sido despachada, sendo 

necessária a restituição do valor ao cliente, pugnando pela indenização 

por danos materiais e morais. A Reclamada, em defesa, alega que não 

restaram demonstrados os fatos alegados, bem como que, caso seja 

considerada a gravação, que o preposto informou que não houve 

promessa de envio no horário de meio dia. Analisado do processo e as 

provas nele produzidas, verifico que o Reclamante demonstra que houve 

desfazimento do negócio face a seu cliente devido a não entrega do 

produto até o horário acordado, restando também demonstrado o prejuízo 

em decorrência do fato no montante de R$ 290,00 (duzentos e noventa 

reais), tendo o preposto reconhecido que deixou de informar o não 

despacho, motivo pelo qual merece procedência o pleito de indenização 

pelo dano material sofrido. No entanto, quanto ao dano moral, o 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do art. 373, I do CPC, isto porque não restou demonstrado nenhum ato 

ofensivo à sua honra, dignidade ou qualquer outro direito da 

personalidade. Ademais, embora o Reclamante assevere que sofreu 

prejuízos morais pelo descumprimento contratual, não juntou nenhuma 
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prova dos referidos danos, até mesmo porque o mero descumprimento 

não enseja a indenização pretendida. No mais, no próprio áudio anexo pelo 

Reclamante o preposto afirma que informou ao funcionário que não 

poderia afirmar que o produto poderia ser enviado, pelo que tratava-se de 

transporte via van e o produto necessitaria viajar deitado, conforme 

orientado, o que não foi possível, pelo que o bagageiro estava cheio. No 

presente caso a Reclamante não demonstrou ter sido submetida a 

qualquer situação constrangedora ou vexatória. Ademais, tenho que tal 

situação não ultrapassa a esfera do aborrecimento cotidiano para ser 

alçado ao patamar de “dano moral”. Isto porque dano moral, como bem 

conceitua MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. 

Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, 

tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas 

apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade 

humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais 

sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade 

familiar ou social, no plano expatrimonial em sentido estrito”. Ressalto, 

ainda, que não se está afirmando que o fato relatado não gerou 

aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não podem ser elevados à 

esfera de dano moral. Dano moral, como já mencionado acima, é a dor 

subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No 

caso, o que ocorreu foi um pequeno transtorno, não constituindo, assim, 

lesão de bem integrante da personalidade do autor. Nesse sentido, “DANO 

MORAL. MERO ABORRECIMENTO. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada não se enquadram no conceito de 

dano moral, cujo substrato envolve a dor profunda e o sofrimento 

relevante. O dano moral passível de ressarcimento é aquele que acarreta 

sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento causado por atritos 

que normalmente ocorrem nas relações humanas. Sentença de 

improcedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

9184218112003826 SP 9184218-11.2003.8.26.0000, Relator: Carlos 

Alberto Garbi, Data de Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 03/09/2011)”. Assim, somente o dano capaz 

de romper o equilíbrio psicológico da parte autora é capaz de gerar o 

direito à indenização, e, por tais razões a improcedência da presente 

demanda é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS formulados na petição inicial e o faço para: CONDENAR a 

Reclamada a restituir ao Reclamante o montante de R$ 290,00 (duzentos e 

noventa reais), acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 

1% a.m. a partir do desembolso. IMPROCEDENTE o pleito de indenização 

por danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001229-34.2017.8.11.0055. REQUERENTE: CAMILA CIARINI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Relatório dispensado nos termos do 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Feito em ordem. Não há nulidades a declarar 

ou irregularidades a sanar. Antes de adentrar no mérito propriamente dito 

da demanda, urge apreciar a preliminar de mérito arguida pela reclamada 

na contestação, com relação à alegação de incompetência absoluta deste 

juizado para julgar o feito. Nesta oportunidade, a reclamada alega que os 

pedidos da inicial seriam ilíquidos e, portanto, seria inadmissível o 

procedimento sumaríssimo haja vista que não permite prolação de 

sentença ilíquida. Rejeito a preliminar suscitada haja vista que a pretensão 

autoral se encontra em conformidade com os requisitos para o 

procedimento sumaríssimo, inclusive quanto ao pedido. Pois bem. 

Ultrapassada a preliminar, passo ao Exame do Mérito. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por CAMILA CIARINI em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos, em que alega 

a reclamante, em apertada síntese, que não é a legitimada passiva do 

crédito tributário, uma vez que o produto não teria saído do 

estabelecimento de sua propriedade, bem como que a responsabilidade do 

ocorrido deveria ser atribuído à Pessoa Jurídica Armazém Ciarini e não 

sobre a Pessoa Física da Requerente, conforme expresso no TAD nº 

1129336-5. A reclamada, em contestação, alega improcedência do pedido 

haja vista que não houve comprovação do fato constitutivo do direito da 

requerente, para tanto apresenta documentos para embasar suas 

alegações. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o 

documento CI N.011/2018/GVOL/SEFAZ-MT demonstra que o polo passivo 

do Termo de Apreensão e Depósito é o contribuinte cadastrado junto ao 

cadastro da reclamada (Pessoa Jurídica Armazém Ciarini), e não a Pessoa 

Física da requerente. Resta incontroverso que a mercadoria pertence a 

empresa Armazém Ciarini, haja vista que em sua inicial e impugnação não 

negou tal fato. Pois bem. A questão Central a ser resolvida é o fato de que 

a exação recaiu sobre a Pessoa Física da requerente. Porém, não há 

nenhum documento que indique que o transporte da mercadoria tenha sido 

efetivamente de sua responsabilidade. Neste sentido, o ônus da prova a 

respeito do fato compete ao reclamado e não há nenhum documento 

juntado nos autos que indique que a autora, pessoa física, tenha sido 

responsável pela circulação da mercadoria. Ademais, quanto a alegação 

de aplicação de infração diversa da penalidade, entendo que merece 

acolhimento o pedido, tendo em vista que não pode ser aplicada tal 

responsabilidade na pessoa física da requerente, isso porque ela não é a 

remetente e nem a destinatária da mercadoria, sendo necessária também 

a nulidade da multa aplicada. Diante de todo o exposto e de toda a análise 

processual, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

descrito na inicial para declarar nulo o Auto de Infração do TAD nº 

1129336-5, bem como a multa aplicada, e por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Ademais, intime-se a requerente para que apresente a conta 

bancária para o levantamento do valor depositado no Id. 10425604 - Guias 

de Recolhimento/ Deposito/ Custas (deposito camila 001 (1) 1), expedindo 

o devido Alvará Eletrônico. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito
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Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Domingos 

Boni Filho em desfavor de Oi S/A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais. Conforme 

consta dos autos, a parte executada encontra-se em recuperação judicial, 

cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 2016, sendo que no 

dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação judicial e homologado o 

respectivo plano. O crédito perseguido nos presentes autos já existia na 

data do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa 

executada, razão pela qual está sujeito à recuperação judicial, conforme 

estabelece o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Na hipótese dos autos, não há que se falar em 

créditos extraconcursais. Observa-se que o evento danoso que deu 

origem ao crédito ora discutido ocorreu antes do pedido de recuperação 

judicial (em 2011), sendo a recuperação judicial ajuizada no mês de junho 

de 2016. Presente a responsabilidade civil extracontratual - caso dos 

autos -, a obrigação de indenizar surge com a ocorrência do fato danoso. 

Por isso que o art. 927 do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do 

direito, aliado ao dano, rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a 

concessão da recuperação judicial, que ocorreu em 08/01/2018, incide a 

novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 

da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1º do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em 

que as ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação 

do plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo 

que a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo 

judicial, nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 

11.101/2005. Consequentemente, a novação induz à extinção da relação 

jurídica anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções 

individuais, devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no 

plano de recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o 

entendimento do STJ: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 
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8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Para tanto, utilizando os 

termos informados no calculo juntado no ID 14524818. Caso existam 

valores bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da 

empresa reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a 

reclamada ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o 

levantamento. Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA PEREIRA DE SOUSA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 13775822), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 11945913). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUARTE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APROVARE CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ausente o relatório em razão do permissivo do art. 38 da Lei 

9.099/95. O processo está em ordem. Não há nulidades a declarar, 

tampouco irregularidades a sanar. Passo à análise do mérito do pedido. De 

início, importante ressaltar que, no âmbito dos Juizados Especiais vigoram 

as mesmas regras previstas no Código de Processo Civil no tocante ao 

ônus da prova. Ou seja, compete à parte interessada provar o que alega, 

nos exatos termos descritos no artigo 373, do CPC. Atento ao princípio da 

distribuição dinâmica do ônus da prova e do cotejo das alegações das 

partes com as provas produzidas ao longo do procedimento, conclui-se 

que o pedido inicial dever ser julgado parcialmente procedente. Pontue-se 

que não há controvérsia acerca do contrato de prestação de serviços 

entabulado entre o reclamante e a reclamada. Na inicial o reclamante narra 

ter sido contratado pela empresa reclama para a construção de um imóvel, 

tendo sido ajustado o valor total de R$ 86.289,00 ao reclamante, montante 

que foi adimplido apenas parcialmente, remanescendo saldo de R$ 

11.889,00 não adimplido. Na contestação a reclamada reconhece a 

relação contratual. No entanto, anexa aos autos recibos e "vales" 

correspondentes a valores pagos tanto ao reclamante quanto a terceiros, 

que perfazem montante até superior ao devido contratualmente ao 

promovente. Afirma ainda que o reclamante autorizou os pagamentos 

feitos a terceiros. Assim, diante do teor da contestação, verifica-se que a 

controvérsia se cinge à elucidação dos termos do contrato, especialmente 

no que tange aos respectivos pagamentos, a existência da alardeada 

autorização para pagamento diretamente a terceiros e, 

consequentemente, se o pagamento pela prestação de serviço foi integral 

ou parcial, como sustenta o reclamante. Sob esse aspecto, verifica-se 

que o reclamante logrou êxito em demonstrar que o adimplemento ocorreu 

apenas parcialmente. A reclamada tinha, por outro lado, nos termos do art. 

373, II, do CPC, o ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do 

reclamante, provando o adimplemento alardeado na defesa. No entanto, 

não se desvencilhou desse ônus. Com efeito, nos termos do art. 319 e 

320 do Código Civil, a prova do pagamento faz-se por meio do competente 

recibo (ou documento equivalente). Se a reclamada afirma, na 

contestação, que não há débitos pendentes, a ela cumpria o dever de 

demonstrar o pagamento. Não o fazendo, presume-se a pendência do 

débito. No ponto, é necessário ressaltar que no contrato firmado, 

especificamente no tópico correspondente ao preço e a forma de 

pagamento, ficou estabelecido entre as partes expressamente: “Cláusula 

11°. A título de mão-de-obra, fica ajustado que o CONTRATANTE pagará 

ao EMPREITEIRO o valor de R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) o 

metro quadrado construído, menos a parte Elétrica e Pintura no importe 

total de R$ 86.289,00 (Oitenta e Seis mil, Duzentos e Oitenta e nove reais). 

Cláusula 12°. O valor a ser pago aos ajudantes será feito individualmente 

pelo CONTRATADO e às suas expensas, visto que os mesmos possuem 

vinculo única e exclusivamente com este, comprometendo-se a pagá-los 

mensalmente, nos termos do artigo 455 da CLT. ” Conclui-se, portanto, que 

restou pactuado expressamente que os pagamentos deveriam ser feitos 

diretamente ao EMPREITEIRO (ora reclamante), não havendo no aludido 

instrumento qualquer autorização para que os pagamentos (ou parte 

deles) fossem realizados diretamente a outros prestadores de serviços. 

Ao contrário, as partes dispuseram que esses pagamentos, feitos a 

outros prestadores de serviços eventuais, seriam feitos diretamente pelo 

reclamante. No caso em discussão, não é possível enxergar nenhum 

descumprimento contratual por parte do reclamante. Todavia, não é 

possível dizer o mesmo da reclamada, que descumpriu o contrato quando 
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fez pagamentos e vales a terceiros fora do que está estabelecido 

expressamente no contrato. No trecho do contrato mencionado, restou 

claro que todos os pagamentos deveriam ser feitos única e 

exclusivamente ao reclamante. As cláusulas 11ª e 12ª são claras e 

inequívocas nesse sentido. Tendo a reclamada sustentado, na 

contestação, que os pagamentos feitos diretamente a terceiros contaram 

com a autorização do reclamante, competia a ela a prova do argumento, 

na forma prevista no art. 373, II, do CPC. No entanto, como já sustentado 

anteriormente, a reclamada não se desincumbiu desse ônus. Da análise 

dos recibos e "vales" anexos aos autos, é possível observar que vários 

pagamentos foram direcionados a terceiros que sequer são conhecidos 

do reclamante. E mesmo que houvesse algum vínculo entres estes, a 

empresa agiu equivocadamente ao efetuar os pagamentos de forma 

diversa da pactuada, descumprindo, assim, o contrato. É importante 

mencionar que, em contratos da espécie, tem plena vigência o princípio 

pacta sunt servanda, de força obrigatória, pelo qual o contrato firmado 

entre as partes deve ser cumprido exatamente como firmado. Ou seja, o 

contrato faz lei entre as partes, desde que o objeto discutido não seja 

ilícito e as cláusulas abusivas. Conforme se verifica pela documentação 

acostada aos autos, é possível concluir que a reclamada efetivamente 

pagou valores a terceiros estranhos à relação contratual. Essa realidade 

veio confirmada também pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na 

audiência de instrução. No entanto, as transferências feitas a terceiros 

sem qualquer prova de que o reclamante tenha assim autorizado, não 

servem como prova de pagamento, porque feitos em clara dissonância 

com o que foi pactuado entre as partes. Em que pese, como dito, as 

testemunhas ouvidas na fase instrutória tenham confirmado os recibos 

anexados pela reclamada na contestação, não há nenhuma referência 

segura no sentido de que o reclamante tenha autorizado que os 

pagamentos fossem feitos diretamente a esses terceiros. Em situações 

desse jaez, a iterativa jurisprudência é no sentido de que o pagamento 

irregular, feito em afronta ao contrato, deve ser repetido: O DEVEDOR QUE 

PAGA A QUEM NÃO É O DETENTOR DO TÍTULO, CONTENTANDO-SE COM 

SIMPLES QUITAÇÃO EM DOCUMENTO SEPARADO, CORRE O RISCO DE 

TER DE PAGAR SEGUNDA VEZ AO LEGÍTIMO PORTADOR. QUEM PAGA 

MAL PAGA DUAS VEZES. (STJ, REsp 596/RS, Rel. Min. ATHOS 

CARNEIRO, Quarta Turma, REPDJ 6.11.1989) Nesses termos, todos os 

pagamentos feitos a terceiros, em afronta ao disposto no contrato e sem 

prova de autorização do reclamante, não podem ser considerados para 

efeito de adimplemento contratual. Consequentemente, somente podem ser 

considerados para efeito de prova de pagamento os recibos subscritos 

diretamente pelo ora reclamante, que provam o adimplemento de apenas 

R$ 64.294,00, valor inclusive menor que aquele que o reclamante afirma 

ter recebido na petição inicial. Nesse passo, não havendo prova segura 

do pagamento da diferença apontada pelo reclamante, deve a reclamada 

arcar com o respectivo pagamento. Por fim, passo a analisar o pedido de 

indenização por danos morais articulado pelo reclamante. Nesse aspecto, 

em que pese sua argumentação, conclui-se que a situação vivenciada 

pelo reclamante nem de longe pode atingir a higidez psicológica e infligir o 

abalo moral considerável, mesmo nas pessoas mais sensíveis. Trata-se 

de mero dissabor, descumprimento contratual sem qualquer reflexo mais 

importante sobre os direitos da personalidade do reclamante. O dano 

moral, nessa situação, não pode ser considerado in re ipsa. Assim, 

competia ao reclamante, de acordo com as mesmas regras de distribuição 

do ônus da prova acimas mencionadas (art. 373, I, do CPC), demonstrar a 

ocorrência do dano extrapatrimonial. No entanto, a ocorrência do dano não 

passou da mera narrativa, não tendo sida escoltada por prova alguma de 

efetiva ocorrência. Como consequência de tudo o que foi exposto, 

improcede o pedido contraposto formulado pela reclamada na 

contestação. Assim sendo, o julgamento mais justo e equânime, 

considerando as circunstâncias fáticas acima analisadas, é a procedência 

parcial dos pedidos iniciais no sentido de condenador a reclamada na 

obrigação de pagar ao reclamante o valor de R$ 11.889,00 (onze mil, 

oitocentos e oitenta e nove reais), bem como a improcedência do pedido 

contraposto. Antes o exposto: a) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

reclamação, para o fim de condenar a reclamada APROVARE 

CONSTRUÇÕES EIRELI – ME na obrigação de pagamento ao reclamante 

JOSE DUARTE LUIZ, do valor de R$ 11.889,00 (onze mil, oitocentos e 

oitenta e nove reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC 

desde a data do inadimplemento e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação; e b) julgo IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93332 Nr: 518-81.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIQUIEL DAVID DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 704,67 

(Setecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 291,27 

(Duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 938-28.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IZELINO ALESSI VITORIO, MARIA VARAL 

ALESSI, DELMAR ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 149,12 

(Cento e quarenta e nove reais e doze centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 
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ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38843 Nr: 3870-86.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI BALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO INÁCIO COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helenizio Antonio Marciano - 

OAB:OAB/GO 2061, ILUSKA MORITZ MARCIANO ROMANO - 

OAB:OAB/GO 16.925

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.544,28 (Dois 

mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 1.272,14 (Um mil, duzentos e setenta e dois 

reais e catorze centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 1.272,14 (Um mil, duzentos e setenta e dois reais e catorze centavos) 

para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43387 Nr: 3694-73.2011.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA CLEMENTINA RIZZI SANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor das custas judiciais, será gerada a guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83788 Nr: 28877-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO MASSAO MURAKAMI, ROSANA YUMI 

KAWANO MURAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHMIDT DE 

OLIVEIRA - OAB:87222

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.855,22 

(Um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor das custas 

judiciais, será gerada a guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103291 Nr: 417-10.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 149,12 

(Cento e quarenta e nove reais e doze centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112236 Nr: 5054-04.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALERIA RAMOS COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16486-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 149,12 

(Cento e quarenta e nove reais e doze centavos) para fins de 
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recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004971-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON BARNI (EXECUTADO)

POSTO EDI 7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004971-29.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: POSTO EDI 7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP, 

EDNILSON BARNI Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a 

inexistência de informações acerca do pagamento das custas, de modo 

que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da 

CGJ, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a 

comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005112-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FURLANETTO ARAUZ CESPEDES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005112-48.2019.8.11.0045 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

ROGERIO FURLANETTO ARAUZ CESPEDES Vistos, etc. I. Do compulso 

dos autos, denota-se a inexistência de guia arrecada (documento anexo), 

bem como do devido comprovante de pagamento, de modo que nos termos 

do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a 

parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) 

guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação dos 

respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. Transcorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. III. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005134-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EMBARGANTE)

ROGERIO FACHIN (EMBARGANTE)

WILMAR TRENTINI (EMBARGANTE)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005134-09.2019.8.11.0045 EMBARGANTE: WILMAR TRENTINI, PATRICIA 

TRENTINI FACHIN, ROGERIO FACHIN, MARLENE DA SILVA TRENTINI 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. I. Apesar da parte 

Embargante se intitular como hipossuficiente, inexistem quaisquer 

elementos capazes de demonstrar que a mesma não possui capacidade 

de arcar com as custas processuais, eis que não trouxe aos autos 

documentos comprobatórios, sendo que a pesquisa realizada via Sistema 

Renajud, informa a existência de condição econômica favorável, conforme 

documentos anexo. II. Sendo assim, intime-se a parte Embargante para 

emendar a inicial (art. 321 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de: 

a) comprovar a miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, sob pena de 

indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. III. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000318-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE FERREIRA DE SOUZA OAB - MS21703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000318-81.2019.8.11.0045 REQUERENTE: IZADORA LIMA DE SOUZA 

LAZAROTTO REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A Vistos, etc. Trata-se de 

Habilitação proposta por Izadora Lima de Souza Lazarotto, pretendendo o 

ingresso nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida n. 

1001640-44.2016.8.11.0045, referente a sucessão do “de cujus” André 

Luiz Lazarotto. Com a inicial (id. n. 17664513), juntou documentos. 

Despacho no id. n. 18608566, intimando a parte Autora para, querendo, se 

manifestar acerca da existência de litispendência com os autos da 

Habilitação n. 1000314-44.2019.8.11.0045. Pleito da parte Requerente no 

id. n. 18991615, postulando pela extinção da ação, diante da ocorrência 

de litispendência. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. No que concerne a análise dos autos, 

tenho que existente peculiar situação quanto aos fatos narrados na 

exordial e o trâmite da presente habilitação. Denota-se que a parte Autora 

pretende se habilitar nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida 

n. 1001640-44.2016.8.11.0045, referente a sucessão do “de cujus” André 

Luiz Lazarotto. Assim, diante do arcabouço fático e probatório 

apresentado, não se vislumbra presente o interesse processual na 

tramitação deste. Por sua vez, o art. 17 do Código de Processo Civil é 

claro ao definir o interesse como condição da ação, conforme redação “in 

verbis”: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade.” E o posicionamento jurisprudencial: “Interesse processual. 

Conceito. O conceito de interesse processual (arts. 267-VI e 

295-“caput”-III) é composto pelo binômio necessidade-adequação, 

refletindo aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para a 

obtenção do bem da vida pretendido e se consubstanciando esta na 

relação de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar 

e o meio processual utilizado para tanto. (CPC – Theotonio Negrão, José 

Roberto Gouvêa, Ed Saraiva, 39ª ed, nota 3, comentário ao art. 3°, pág. 

116).” (TJMT – AI n. 10175/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 

1.4.2009). (Sem grifos no original). Assim, a parte Autora carecerá de 

interesse, quando não puder por meio da ação proposta, obter o resultado 

pretendido. É o caso dos autos. Necessário ponderar que a habilitação 

pretendida deve ser realizada diretamente nos autos da ação mencionada, 

consoante delineado no art. 689 do Código de Processo Civil, com redação 

“in verbis”: “Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo.” Com efeito, uma vez reconhecida à ausência de interesse 

processual por parte da Autora, impõe-se a extinção do feito, sem 

resolução de mérito. Dispositivo. Diante do exposto, JULGO EXTINTO a 
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presente Habilitação proposta por Izadora Lima de Souza Lazarotto, com 

fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, por tratar-se de mero incidente processual. Transitada em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000437-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DOS ANJOS ASSIS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000437-76.2018.8.11.0045 REQUERENTE: VERA LUCIA PEREIRA DOS 

ANJOS ASSIS GOMES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Vera Lúcia Pereira dos Anjos Assis 

Gomes em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Do compulso dos autos do 

Processo n. 1003159-20.2017.8.11.0045, vislumbra-se identidade de 

objeto, causa de pedir e partes com a presente demanda, configurando a 

ocorrência do fenômeno da litispendência. Referida ação fora distribuída 

em 18/08/2017, ao passo que a presente ação foi distribuída em 

07/02/2018. Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

art. 330, III, c.c. o art. 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, 

para indeferir a petição inicial. Sem custas e incabíveis honorários. Após o 

trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000543-67.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON SIQUEIRA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDANIR FELTRIN PEDRASSANI (REQUERIDO)

IVO JOSE PEDRASSANI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA CONFORME INFORMADO NO ID.30136690.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003962-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIZ MOREIRA (REU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para se manifestar acerca 

das correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000405-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PADILHA CORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rafael Costa Leite OAB - MT6647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR (REU)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para se manifestar acerca 

da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000404-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADILHA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rafael Costa Leite OAB - MT6647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR (REU)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para se manifestar acerca 

da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004667-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPENASSATO & MOREIRA LTDA - ME (REU)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para se manifestar acerca 

da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004883-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DA PENHORA EFETUADA 

SOBRE O IMÓVEL MATRICULA 198 DO CRI DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

PARA QUERENDO MANIFESTAR-SE NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004883-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA PARA QUE EVENTUAIS 

DESPESAS NA AVERBAÇÃO DA PENHORA, SEJAM PROVIDENCIADAS 

DIRETAMENTE NO CRI DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35038 Nr: 5211-84.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANE VIEIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, MARCELE INES ROOS - OAB:9384/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intimação do curador nomeado SERGIO ALBERTO BOTEZINI acerca do 

bloqueio de fls. 128, para querendo manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101641 Nr: 22322-08.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, 

LUCIANO ARMANDO SETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Certifico e dou fé que, decorreu inerte o prazo para manfestação do(s) 

executado(s) citado(s) via edital. Encaminho os autos ao curador 

nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119553 Nr: 311-14.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Intimação da parte autora para recolhimento de diligência para fins de 

cumprimento de mandado de citação. Valor R$ 30,00.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

SEVERINA DE FATIMA GOMES PEQUENO OAB - 046.602.394-46 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001018-91.2018.8.11.0045 AUTOR(A): B. L. G. D. S. REPRESENTANTE: 

SEVERINA DE FATIMA GOMES PEQUENO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Intime-se a apelada para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Certificado o 

decurso do prazo, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, consignando nossas homenagens de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 12 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002977-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. TEODORO E TEODORO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAGNA GUEDES DA SILVA - ME (REU)

CARLOS DALASTRA (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002977-97.2018.8.11.0045 AUTOR(A): C. L. TEODORO E TEODORO 

LTDA - ME REU: IVAGNA GUEDES DA SILVA - ME, CARLOS DALASTRA 

Vistos etc. Tendo em vista a devolução do aviso de recebimento (ID 

28059214), intime-se a parte autora, via advogado constituído, para 

informar o atual endereço do requerido Carlos Dalastra, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Certificado o decurso 

do prazo, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde, 12 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41328 Nr: 1634-30.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO, SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono os atos e intimo o autor, para que, 

recolha o valor referente a três autenticações, a fim de proceder com a 

liberação do Alvará Judicial, e baixa das matriculas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 113647 Nr: 5902-88.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JUCINEI VICENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12560, MARCELO ÁLVARO C.N.RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista busca de valor ínfimo no sistema BACENJUD, aguarde-se 

decurso de prazo para manifestação do exequente.

Ademais, desentranhe-se petição juntada às fls. 117/118, visto que 

trata-se de petição já juntada aos autos às fls. 92/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 113692 Nr: 5929-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY JOÃO ELY, ADEMIR ELY, ARI JOSÉ ELY, 

ADOLAR SEBALDO ELY, MARIA ROSS, HELENE ELY KAEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO ELY, HILDA ELY, JUDITE INES ELY 

KAEFER, JUSTINA MARIA RICCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte inventariante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a distribuição da carta precatória para a Comarca 

de Toledo-PR, realizando os atos necessários para o cumprimento da 

missiva, em especial, o pagamento das custas, sob pena de instauração 

de incidente de remoção nos termos do artigo 622, II do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 86980 Nr: 782-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA APARECIDA DA CRUZ, ELAINE DA CRUZ 

ALMEIDA SOUZA, EDINEIA ALMEIDA DA COSTA, EDINEI DA COSTA DE 

ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ENILDO DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, 

todavia, fica suspensa sua exigibilidade, vez que a requerente é 

beneficiária da justiça gratuita..Após o trânsito em julgado, certifiquem-se 

e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 13495 Nr: 2381-24.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O exequente pugnou pela penhora dos créditos financeiros 

porventura existentes em nome do executado.No que tange à pretensão 

de penhora de valores porventura existentes em conta corrente do 

Executado, observo que se afigura plenamente cabível, diante do que 

dispõem atualmente os artigos 835, I, e 854 do Código de Processo Civil, 

(...)."Consoante se verifica por meio dos dispositivos legais acima 

transcritos, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

do devedor.Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, no 

valor de R$ 57.422,54 (cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos), depositados em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras em nome do Executado (CPF 300.368.109-59), 

por meio do sistema BACEN/JUD.Sendo confirmado o bloqueio de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira em nome do Executado, intime-o 

acerca do bloqueio de valores, nos termos do artigo 854, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação 

e devidamente certificado, oficie-se à conta Única do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.Ademais, pretende o requerente a busca de 

informações sobre a localização do executado, vez que ainda não obteve 

êxito em suas tentativas (...)Deste modo, determino que se faça busca no 

sistema SIEL, a fim de que informe se haja em seus assentos cadastrais 

registro de endereço em nome do requerido.Em caso de diligência 

negativa, intime-se o exequente para requerer o que entende de direito, no 

prazo de 05 (cinco) diasCumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175740 Nr: 355-91.2020.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A parte autora requereu emenda à inicial para retificação dos atuais 

endereços de ambas as partes e que o estudo seja realizado nas 

dependências do Fórum (fls. 127/128).

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Embora o requerente tenha justificado o requerimento formulado pautado 

na Lei nº 13.431, é cediço que a medida ali delineada se refere aos 

procedimentos de escuta especializada e de depoimento especial.

 No caso em tela, a determinação judicial é para a realização de estudo 

psicossocial para verificar elementos da rotina familiar de ambas as 

partes, sendo certo que haverá o momento oportuno para a escuta 

especializada da criança, se for o caso, no decorrer do processo.

 Outrossim, diante do exposto, indefiro o requerimento da oitiva da criança 

em substituição ao estudo determinado nos autos.

 Proceda-se à retificação dos endereços das partes, conforme requerido 

às fls. 128.

 Aguarde-se o decurso do prazo de resposta e a juntada dos estudos e, 

em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000628-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000628-53.2020.8.11.0045 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

RODRIGO DE SOUZA SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S.A. em desfavor de Rodrigo de Souza Santos, todos devidamente 

qualificados nos autos. A requerente pugnou pela desistência da ação 

conforme manifestação retro (ID 29886410). Nos termos do art. 200, § 

único do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após a 

homologação judicial, sendo desnecessário o consentimento da parte 

requerida quando não contestada a ação. Inexistindo óbice legal, 

homologo o pedido de desistência formulado pelo requerente e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC e homologo a desistência do prazo 

recursal. Custas pelo exequente. Em seguida, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 11 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002718-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARINHO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006246-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001644-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DAS NEVES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMO o AUTOR a fornecer dados bancários para expedição do alvará.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004787-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO INACIO MACHADO FILHO (REQUERENTE)

LUZINETE GOMES DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROVENI POZZERA (REQUERIDO)

ANTONIO TESSER POZZERA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMO os advogados que integram o Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade La Salle para atuar na condição de curador especial dos RÉUS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 

Aceitando a nomeação, intimo para ciência da decisão de ID n° 30169558, 

qual designou audiência de instrução, para o dia 16 de junho de 2020, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005407-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J.C.F.F COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA ALVES CABRAL DA COSTA (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001351-72.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RAIMUNDO LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001351-72.2020.8.11.0045. Considerando-se o teor da 

certidão encartada no evento nº 30210611, dando conta de que o dia 13 

de maio é feriado municipal, Redesigno a audiência precedentemente 

agendada para o dia 20 de maio de 2020, às 14horas. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 12 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004514-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem a respeito da proposta de honorários periciais (evento nº 

16624855), devendo o embargante Jair da Silva, no mesmo prazo, 

promover o depósito judicial do valor da remuneração do perito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004724-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA (EXEQUENTE)

DANIEL MARZARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA BORGES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003854-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EXECUTADO)

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (EXECUTADO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se sobre a Carta Precatória juntada ao ID 28614170, bem como 

impulsione o feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-04.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DO RAMO COELHO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Solicito ás providências necessárias para o cumprimento do solicitado no 

ID. 30175966.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-37.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intimação da parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) dias, tome ás 

providências para atender o solicitado no ID 30159216.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004180-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILAIR TERESINHA SCHNEIDER TONIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, fique CIENTE da diligência do ID 

28925319.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85542 Nr: 5137-25.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, LMR, LMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, pra que no prazo de 5(cinco) dias se manisfeste à 

respeito da precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105222 Nr: 1399-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLING TRANSPORTES LTDA - ME, ORIDIO 

LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar 

a(s) carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante, ou recolher as guias para posterior envio por esta 

secretaria.

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21400 Nr: 2660-39.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA, 

JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMY WAKAY 

DA SILVA - OAB: 29.929/GO, BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES - 

OAB:SP/237.773, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:25556/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAROLINA KANOPF, 

para devolução dos autos nº 2660-39.2006.811.0045, Protocolo 21400, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93589 Nr: 702-37.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J PAR AGRICOLA LTDA, JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAROLINA KANOPF, 

para devolução dos autos nº 702-37.2014.811.0045, Protocolo 93589, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94739 Nr: 1648-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAROLINA KANOPF, 

para devolução dos autos nº 1648-09.2014.811.0045, Protocolo 94739, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1199 Nr: 3-47.1994.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO ANTÔNIO BACCIN, GLASSEI 

TEREZINHA BACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT, 

STELLA RENATA GABRIEL - OAB:MT/11.020-E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o oficio de fls. 278/279, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000201-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BAGINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000201-61.2017.8.11.0045. Indefiro o pedido que objetiva a 

realização de consulta, em banco de dados públicos, para localizar 

endereços do réu. Primeiro porque, de acordo com a certidão do oficial de 

justiça encartada no evento nº 24444354, o réu tem endereço residencial 

na Av. Rio Grande do Sul, n° 1559S, onde somente o bem alienado (e não 

o réu, que, ao que tudo indica, reside no local) não foi localizado. Segundo 

porque, de acordo com a norma de regência, a citação do réu, na 

demanda de busca e apreensão, para o efeito de realizar a purgação da 

mora e veicular resposta, somente se efetiva após a execução da liminar 

de busca e apreensão do veículo [art. 3.º, §§ 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 

911/1969]. Não tem sentido prático algum realizar a busca de endereços 

do réu, quando o mesmo possui endereço certo e o que se almeja localizar 

é o bem objeto do contrato, pois se trata de medida totalmente inócua. 

Cabe à requerente diligenciar na busca e localização do bem alienado. 

Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento do processo ou requeira a conversão da ação de busca e 

apreensão em demanda executiva. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001351-72.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RAIMUNDO LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001351-72.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar, por pertinente, que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 699/STJ, é vedado o corte administrativo 

do fornecimento de energia elétrica, por débito decorrente de recuperação 

de consumo, por responsabilidade atribuível à concessionária; é possível 

a suspensão do serviço, pelo não pagamento do débito refaturado, 

correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da 

fraude do medidor cometida pelo consumidor e desde que observados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, mediante prévio aviso ao 

consumidor [conf.: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018]. Pois bem. 

Examinando o acervo de provas existente no processo, deduz-se, em um 

juízo de cognição não-exauriente, que existem evidências que 

demonstram que a empresa requerida, na data de 11/09/2019, pôs em 

prática investigação/inspeção sobre a metodologia de quantificação do 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente ao 

autor, ocasião em que constatou a existência de “PROCEDIMENTO 

IRREGULAR NO MEDIDOR”, o quê originou a consolidação de dívida, 

decorrente de revisão de consumo não-faturado, no período de 10/2016 a 

09/2019, na soma total de R$ 10.618,89 (evento nº 30158336). O valor da 

dívida foi dividido em duas faturas de cobranças, sendo uma 

correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da 

fraude e a outra relativa ao período de consumo mais antigo, ambas com 

vencimento para o dia 30/01/2020 (eventos nº 30158942 e 30159982). As 

evidências produzidas no processo, nesta fase embrionária, não permitem 

concluir, com um grau mínimo de segurança e certeza, que as possíveis 

irregularidades encontradas/verificadas no medidor de energia elétrica 

sejam de responsabilidade do requerente. A vaga referência a ocorrência 

de "procedimento irregular no medidor" não permite concluir o quê 

exatamente, de fato, ocorreu. Esta dúvida (acerca da atribuição da 

responsabilidade), deve ser interpretada e dirimida em favor do 

consumidor, parte mais vulnerável da relação jurídico-contratual [artigo 47 

do Código de Defesa do Consumidor] – até mesmo porque é a empresa 

requerida que detém as informações técnicas necessárias a exata 

compreensão de tudo o que se consumou. Por via de consequência, 

diante desta moldura, tomando-se em consideração a configuração da 

plausibilidade do direito invocado, traduzida pela impossibilidade de impor 

ao consumidor o pagamento de débito decorrente de recuperação de 

consumo, por responsabilidade atribuível à concessionária do serviço 

(‘fumus boni iuris’), e a caracterização do perigo na demora da prestação 

jurisdicional, dado à possibilidade e iminência de o requerente suportar 

prejuízos, derivados da efetivação/permanência da cobrança (‘periculum 

in mora’), considero que a concessão da tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o 

fim de Suspender a exigibilidade do pagamento da dívida decorrente de 

recuperação de consumo, objeto das faturas em discussão (eventos nº 

30158942 e 30159982) e, como consequência direta, Determinar que a 

companhia requerida se abstenha de suspender (ou restabeleça em 

24horas, caso já tenha suspendido) o fornecimento de energia na unidade 

consumidora e de incluir o nome do requerente dos cadastros de proteção 

ao crédito, com relação às obrigações jurídicas ‘sub judice’, a partir da 

intimação, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem 

prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da 

manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Com lastro no teor do art. 334 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa 

do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar 

audiência de conciliação/mediação no dia 13 de maio de 2020, às 

09h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à citação e à intimação da 

ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Edital Intimação

AUTOS N.º 7124-91.2015.811.0045

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: JOSE DA SILVA AGUIAR

 PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DA SILVA AGUIAR

 CURADORA: JOSE DA SILVA AGUIAR, CPF: 535.884.791-04, Rg: 

0818922-6 SESP/MT, Endereço: Rua Itanhangá, n° 3130-S, Cerrado, Lucas 

do Rio Verde/MT

INTERDITADA: MARCUS VINICIUS DA SILVA AGUIAR, CPF: 

050.385.791-24, Rg: 2686742-7 SESP/MT, Endereço: Rua Itanhangá, n° 

3130-S, Cerrado, Lucas do Rio Verde/MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/10/2015

 VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

 FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE à interdição decretada na r. sentença 

proferida nos autos supracitados, abaixo transcrita.

SENTENÇA: Processo n.º 7124-91.2015.811.0045. José da Silva Aguiar, 

devidamente qualificado, propôs AÇÃO DE DE CURATELA em desfavor de 

Marcus Vinicius da Silva Aguiar, regularmente qualificado, aduzindo, em 

síntese, que o requerido é pessoa portadora de debilidade que a impede 
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de reger, por si, os atos da vida civil. Pugnou, ao final, pela procedência 

do pedido para o fim de ser decretada a interdição do requerido. Foi 

deferida a curatela provisória e procedida à citação e o interrogatório do 

requerido. Foi nomeado curador especial em favor do curatelando, que 

apresentou impugnação sustentando a necessidade de realização de 

perícia médica. Postulou, ao final, pela improcedência do pedido. Foi 

procedida à realização de perícia médica (fls. 77/78) e avaliação 

psicossocial (fls. 60/74). Encerrada a instrução, as partes manifestaram 

concordância no pedido (fls. 79 e 81). O Ministério Público, com vista, 

manifestou-se pela procedência da ação (fls. 82/83). Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os ditames 

processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Primeiramente, 

perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbro que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo laudo 

médico pericial elaborado (fls. 77/78), que dá conta de que o requerido 

apresenta retardo mental e epilepsia de difícil controle, diagnosticada sob 

os CID’s F720/ G403 e F718, e que o mesmo apresenta incapacidade total 

e permanente para a prática dos atos da vida civil. Além disso, o laudo 

apresentado pelo médico assistente do curatelando, arquivado a fl. 16 dos 

autos, corrobora o resultado da prova pericial levada a efeito na presente 

demanda, de forma a atestar, estreme de dúvidas, que o curatelando 

apresenta quadro clínico que conduz à conclusão de que não reúne o 

discernimento necessário para a realização dos atos da vida civil, de tal 

sorte a caracterizar-se como relativamente incapaz [art. 4.º, inciso III do 

Código Civil de 2002], considero que a decretação da curatela é medida 

que se impõe. Quanto ao alcance da curatela, importa registrar, por 

oportuno, que o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto n.º 

6.949/2009 – e, portanto, tem status equivalente ao de emenda 

constitucional [art. 5º, §3º da CRFB/88] –, tendo assumido o propósito de 

assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, sem qualquer tipo 

de discriminação por causa de sua deficiência [art. 1º], reconhecendo que 

as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de 

condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida [art. 

12.2]. Em função dessa igualdade quanto ao gozo da capacidade legal, foi 

promulgado o Estatuto da Pessoa Com Deficiência – Lei nº 13.146/2015 –, 

que alterou o disposto no art. 3º do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 –, 

limitando a hipótese de incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 

16 anos, ou seja, ao critério etário, afastando as situações de deficiência. 

Vale ressaltar, ainda, que o art. 85, da Lei nº 13.146/15, estabeleceu, 

expressamente, que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa 

com deficiência o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto [§ 1º]. Todavia, 

não se pode olvidar que a adequação da capacidade de absoluta para 

relativa – nas hipóteses que se enquadrem no art. 4º do Código Civil – ao 

mesmo tempo em que amplia as possibilidades de exercício dos direitos e 

deveres inerentes à personalidade jurídica pelo portador de deficiência, 

não deve implicar em mecanismo de abandono e desamparo à pessoa que 

não possa exprimir validamente a sua vontade. Nesse aspecto, aliás, tanto 

a Convenção de status constitucional [art. 12.4], quanto o Estatuto da 

Pessoa Com Deficiência [art. 84, §3º], estabelecem a possibilidade de 

aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da capacidade legal 

conforme as necessidades de cada caso concreto, de maneira que o 

ordenamento jurídico não deixa ao desamparo as pessoas portadoras de 

deficiência, ainda que agora as classifique como relativamente capazes 

[art. 4º, inciso III do Código Civil]. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se em consideração o caso concreto, em que restou fartamente 

demonstrado que o requerido ostenta quadro clínico que o obstaculiza 

e/ou incapacita de, só por si, administrar e reger, na sua plenitude, suas 

atividades cotidianas da vida civil, entendo que o alcance da curatela deve 

envolver os atos de conteúdo patrimonial e negocial, o direito ao voto – em 

razão da ausência total de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde do curatelado. Como curador definitivo de Marcus 

Vinicius da Silva Aguiar deve ser nomeado o requerente Jose da Silva 

Aguiar, pai do requerido, o qual vem dispensando os cuidados 

necessários ao interditando, conforme se observa do teor do estudo 

social arquivado as fls. 60/74. Dispenso o curador da prestação de contas 

a cada ano, embora exigida pela legislação de regência [art. 84, § 4º da 

Lei nº 13.146/2015], haja vista a inexistência de bens imóveis em nome do 

interditando e a modesta situação financeira da família, sendo dedutível 

que eventual benefício previdenciário será totalmente despendido na sua 

própria subsistência. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

"APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CURADOR EM PRESTAR 

CONTAS. DISPENSA. Desnecessária a imposição de prestação de contas 

periódica, ante ao fato da interditada não possuir bens, nem renda 

expressiva, e a curatela ser exercida pelo mãe. A prestação de contas 

visa à proteção dos bens dos incapazes no presente caso sua imposição 

só tornaria ainda mais penoso o difícil encargo da mãe. Apelação 

desprovida." (TJRS, Apelação Cível Nº 70074797176, Sétima Câmara 

Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017). "APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS PELO 

CURADOR. MEDIDA EXCEPCIONALMENTE DESNECESSÁRIA. INTERDITADO 

QUE NÃO DETÉM PATRIMÔNIO E CUJA RENDA ESTÁ LIMITADA A UM 

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, DESTINADA, CERTAMENTE, PARA 

SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES. APELO PROVIDO." (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70072220692, Sétima Câmara Cível, Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, Julgado em 31/05/2017). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Maria Benício dos Santos 

da Silva em desfavor de Elaine Ribeiro da Silva, para o fim de: a) 

DECRETAR a curatela do requerido, Marcus Vinicius da Silva Aguiar, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da 

vida civil, na forma do art. 4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil de 2002; b) FIXAR os limites da curatela, nos termos do art. 

755, inciso I, do Código de Processo Civil, à prática de atos de conteúdo 

patrimonial e negocial, bem como ao gerenciamento do tratamento de 

saúde do curatelado; c) CONFIRMAR a curatela provisória 

precedentemente concedida e, como corolário, nomear-lhe curador 

definitivo o requerente José da Silva Aguiar, forte no art. 1.775, § 3.º do 

Código Civil, mediante a confecção de termo de compromisso nos autos; 

d) DETERMINAR a extração de ofício, remetendo-o ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos do curatelado; e e) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Proceda-se à inscrição do presente veredicto no Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais e à sua publicação, tanto na imprensa local, quanto 

no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 

(dez) dias, também como no sítio do Tribunal e na plataforma de edital do 

CNJ por 06 (seis) meses, na forma do art. 9.º, inciso III do Código Civil e 

art. 755, § 3.º do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil para averbação. 

Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o prazo de 

manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, DETERMINO que 

se expeça requisição de pequeno valor, com o intuito de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. Intime-se o Estado de Mato Grosso. 

Custas processuais pela parte autora, ficando suspensa a exigibilidade da 

cobrança, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito. Eu, Paula Melissa Rodrigues de 

França, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 9 de fevereiro de 2020.

Guilherme Pereira Dias

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 115785 Nr: 7118-84.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA ROSI ANDRE, SUZANA PEDROSO DE 

OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Vistos etc.,

1. Em relação a acusada Suzana Pedroso de Oliveira

Certifique-se o decurso do lapso recursal.

Transitada em julgado a sentença de fl. 228/230, proceda-se à restituição 

da fiança na forma requerida à fl. 231/233, mediante termo nos autos.

2. Em relação a acusada Fatima Rosi Andre

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público (fl. 242), recebo tal recurso. Outrossim, 

observo que o representante do Ministério Público já apresentou as suas 

razões recursais (fls. 235/241), bem como a Defesa suas contrarrazões 

(fls. 245/248).

Assim sendo, não restando outras diligências a serem cumpridas, nem 

havendo preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas 

sinceras homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150426 Nr: 9971-95.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ALICE APARECIDA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GABRIEL DA SILVA SOUZA, RENATO 

ANTONIO CRESPIN DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o(a) assistente de acusação, Sra Alice Aparecida de Camargo, 

por meio de seu advogado, Dr ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR, OAB/MT 

13224, para que apresente as CONTRARRAZÕES do RECURSO EM 

SENTIDO interposto pela defesa (fls. 316 e 318/334)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137563 Nr: 2004-96.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL DE LEONY GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL DE LEONY GOMES DA SILVA, 

Cpf: 08214642485, Rg: 2982891-0, Filiação: Rosani Gomes da Silva e Luis 

Carlos da Silva, data de nascimento: 30/12/1989, brasileiro(a), natural de 

Acoverde-PE, solteiro(a), costureira, Telefone (65) 9 9943.3490. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 593/2016 ,oferecer DENÚNCIA em desfavor de RAQUEL DE 

LEONY GOMES DA SILVA, Brasileira, solteira, natural de Arco verde/PE, 

nascido em 30/12/1989, filiação: Luis Carlos da Silva e Rosani Gomes da 

Silva pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P 

incluso que, aos 10 de julho de 2016, por volta das 16hrs 50 min. Rua ônix 

bairro Téssele Junior, nesta urbe, o denunciado, RAQUEL DE LEONY 

GOMES DA SILVA, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de 

arma branca, tipo faca, tentou matar, por motivo fútil, a vitima Marcia 

R.R.F., quem mantinha relação íntima de afeto e coabitação o que somente 

não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade Ante exposto, 

o denunciada RAQUEL DE LEONY GOMES DA SILVA teve sua conduta 

incurso art 121, § 2º, incisos II e VI C/C art.14,inciso IIdo C.P., razão pela 

qual O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer que, uma vez 

recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo 

legal, prosseguindo-se com feito perante o tribunal do juri até ulterior 

Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 06 DE MARÇO DE 

2018, PROMOTORA DE JUSTIÇA ANÍZIA TOJAL SERRA DANTAS.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se a acusada e intime-a para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar a 

denunciada, se a mesma possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso a denunciada não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa da mesma o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome da ré, salvo os 

referentes à esta Vara. É que, segundo o feitio da legislação de regência, 

o Ministério Público, na condição de dominus litis e atuando na defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/0312005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese sub judice. 4. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT).5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156437 Nr: 3751-47.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO, Cpf: 

00152683143, Rg: 13867598, Filiação: Umbelina Thimoteo dos Santos e 

Jose Novaes Ribeiro, data de nascimento: 26/04/1981, brasileiro(a), 

natural de Altra Floresta-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 962/2017, oferecer DENÚNCIA em desfavor de SERGIO DOS 

SANTOS RIBEIRO, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos 

autos do I.P incluso que, no dia 15 de novembro de 2017, por volta das 

20hrs30min, no interior da residência situada na rua carvoeiras lote31,qd, 

36, bairro jardim da primavera II nesta urbe, o denunciado SERGIO DOS 

SANTOS RIBEIRO , ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

ofendeu a integridade corporal de sua então convivente Andressa L. Ante 

exposto, o denunciado SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO, teve sua conduta 

incursa ao art.129 § 9º do CP razão pela qual O Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta 

denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com 

feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT,15 DE 

MARÇO DE 2018, PROMOTOR DE JUSTIÇA CARLOS EDUARDO 

PACIANOTTO

Despacho: Vistos etc.,1 – Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 – Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possuir, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3 – 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso IV, da 

CNGC/MT). 4– Dê ciência ao Ministério Público.5 - Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002714-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE OLIVEIRA MARQUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004299-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JOSE BORTOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMAR LUIS PASQUALI (EXECUTADO)

 

juntada

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002909-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILSON VENANCIO COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002909-84.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: ZENILSON VENANCIO COSTA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Intime-se o exequente 

para dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE MARTINS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/04/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 23/04/20 13:00

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010346-28.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN CATARINE FARIAS CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Juntada de CP

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000189-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Juntada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010427-74.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GARLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

 

Juntada CP devolução

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010581-34.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GOMES NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010581-34.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: S. D. COMERCIO DE TINTAS 

LTDA - ME EXECUTADO: EDSON GOMES NOGUEIRA Vistos. Indefiro o 

pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, visto que esta já foi 

realizada e restou infrutífera (id. 2004053). Indefiro o pedido de registro na 

Central Nacional de Indisponibilidade de bens, pois a indisponibilidade 

somente pode ser efetivada após sua concretização, o que não ocorreu 

até o presente momento. Defiro a inscrição do devedor no Cartório de 

Protestos e no SERASAJUD. Defiro o pedido de consulta de bens do 

executado pelo Sistema INFOJUD. Realizada a consulta, intime-se o 

exequente a requerer o que entender de direito, no prazo de dez dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de 

fevereiro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DUPLANIR FILOMENA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REU)

BANCO PAN (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 23/04/2020, às 13h15min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011582-15.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

juntada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERMIM RUIZ (REQUERIDO)

 

devolução de CP

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010445-95.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

devolução de CP

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005193-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005193-94.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MANOEL SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte Recorrente interpôs recurso 

inominado, com pedido de justiça gratuita. Todavia, em análise dos autos, 

não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Vale dizer 

que, para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar e 

comprovar nos autos que não tem condições de arcar com as despesas 

do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não 

havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código 

de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005482-27.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NOBRE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005482-27.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELIAS NOBRE SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005775-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005775-94.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELIO DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. Decido. Compulsando os 

autos, verifico que o Autor postula pela DESISTÊNCIA da AÇÃO (Id. 

29843216). Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não possui mais 

interesse no prosseguimento da demanda, bem como, considerando que 

em sede de JEC não se faz necessária a anuência da parte requerida, 

tenho como medida imperiosa a extinção da presente demanda. Além do 

mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)” 

Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a 

presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006208-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN GOUVEIA ALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006208-98.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RUAN GOUVEIA ALBINO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas em audiência. 

Primeiramente, indefiro o pedido de perícia grafotécnica requerida em sede 

de impugnação pelo reclamante. Isso porque trata-se de manobra da parte 

autor na tentativa de livrar-se de eventual condenação caso haja 

acolhimento do pedido contraposto da requerida. Após a contestação e a 

juntada do contrato e demais documentos que possivelmente comprovam 

a contratação do serviço e sua utilização, o reclamante entendeu por bem 

requerer perícia sem qualquer fundamento e sem justificativa plausível, já 

que os documentos anexados aos autos são provas suficientes da 

contratação do serviço, até porque não há nos autos nenhuma informação 

ou prova de que o autor tenha perdido ou extraviado de alguma forma 

seus documentos pessoais. Assim, fica indeferido a pretensa perícia. No 

mais, os documentos que instruem o pedido inicial são suficientes para 

que a parte requerida apresente defesa, tanto que apresentou 

contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando resistência ao 

pedido da reclamante. Além disso, em ação de indenização por danos 

morais não se exige o esgotamento da via administrativa para a 

propositura de ação e, também porque, salvo raras exceções, não se 

trata de requisito para que a pessoa tenha acesso ao Poder Judiciário. Já 

em relação ao comprovante de residência está em nome da genitora da 

parte autora, mas o autor declarado que reside no mesmo imóvel com sua 

genitora. Por outro lado, a requerida não trouxe nenhum documento que 

prove o contrário. Com efeito, embora a relação havida nos autos seja de 

consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumido, 

não significa decisão automática e favorável a parte autora/consumidora 

na relação havida, sobretudo quando há documentos que devem ser 

analisados estritamente no caso. O reclamante alegou desconhecer a 

origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes 

no valor de R$ 210,69 (duzentos e dez reais e sessenta e nove 

centavos), vinculado ao contrato 0231573010, sob o argumento de que 

não contratou os serviços da requerida, defendendo, portanto, a 

irregularidade do apontamento em seu nome. A requerida, por sua vez, 

defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos 

autos documentos que comprovam a contratação e a utilização dos 

serviços de telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de 

utilização dos serviços disponibilizados/liberados na respectiva linha 

telefônica (65) 99957-6874, bem como no histórico de faturas geradas em 

razão da utilização dos serviços de telefonia. Além disso, há informação 

nos autos que deve ser levada em consideração de que houve a 

realização de pagamentos de faturas geradas em razão da utilização dos 

serviços disponibilizados na linha telefônica (65) 99957-6874, 

circunstância incompatível com a fraude, pois que o estelionatário contrata 

em nome de terceiro de boa-fé justamente com a intenção de não pagar 

pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica 

que o reclamante alegou desconhecer, demonstrou a reclamada que a 

parte autora encontra-se inadimplente com o pagamento das faturas das 

contas de telefonia, afastando a hipótese de fraude. O histórico da 

utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, 

tendo a requerida atuado no exercício regular de direito legalmente 

reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço foi utilizado de 

maneira substancial e por longo período de tempo, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 

359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de 
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impugnação à contestação a parte autora se ateve a fatos genéricos e 

não contestou os histórico de pagamentos anexado nos autos pela 

requerida, não tendo o reclamante se desincumbido do ônus que lhe 

competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, há de ser destacado que 

atualmente os serviços de telefonia móvel não se contrata apenas de 

maneira presencial, mas existem inúmeras formas de contratação, a 

exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja do cliente ou da 

operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do consumidor, o 

contrato está efetivado a partir do momento da disponibilização do serviço. 

Porém, não é o caso dos autos porque a contratação analisada foi 

realizada de maneira presencial, mediante a apresentação de documentos 

pessoais do reclamante. E não há nos autos informação ou prova de que 

o autor tenha extraviado seus documentos, ou que tenha sido objeto de 

furto ou roubo, afastando, portanto, qualquer suspeita quanto eventual 

fraude na contratação dos serviços. Além disso, o histórico de utilização 

do serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de simples print 

de tele sistêmica; mas histórico real de prova de que houve a contratação 

e utilização do serviço. Logo, não tendo havido prova da ausência de 

contratação do serviço de rigor a improcedência dos pedidos. Por fim, há 

que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois 

ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, efetivamente contratou o empréstimo mediante a 

utilização de senha pessoal em seu benefício. Assim, verificada a 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao pagamento de multa - 

diante do dever de comportamento ético das partes - equivalente a 2% do 

valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC, 

além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da 

causa em favor do patrono da requerida. Além disso, há de ser acolhido o 

pedido contraposto para reconhecer a existência de relação jurídica entre 

as partes e, consequentemente, o direito da instituição bancária receber o 

crédito que lhe devido, o qual totaliza a cifra de R$ 210,69 (duzentos e dez 

e sessenta e nove centavos). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

RUAN GOUVEIA ALBINO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida, e condeno o 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o pagamento, consoante o disposto no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, 

condeno o reclamante ao pagamento de R$ 210,69 (duzentos e dez e 

sessenta e nove centavos), em razão do inadimplemento de contrato de 

serviços de telefonia móvel referente a linha telefônica (65) 99957-6874, 

sobre o qual incide correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, 

ambos contados do vencimento da dívida. Consequentemente, julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de 

custas e despesas processuais nesta fase processual não isenta o autor 

quanto ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixados nesta 

sentença. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000735-34.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO RAIMUNDO DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os fatos 

relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas em audiência. Os 

documentos que instruem o pedido inicial são suficientes para que a parte 

requerida apresente defesa, tanto que apresentou contestação de mérito 

a respeito dos fatos demonstrando resistência ao pedido da reclamante. 

Além disso, em ação de indenização por danos morais não se exige o 

esgotamento da via administrativa para a propositura de ação e, também 

porque, salvo raras exceções, não se trata de requisito para que a 

pessoa tenha acesso ao Poder Judiciário, motivo pelo qual fica afastada a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida em sede de 

contestação. Com efeito, embora a relação havida nos autos seja de 

consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumido, 

não significa decisão automática e favorável a parte autora/consumidora 

na relação havida, sobretudo quando há documentos que devem ser 

analisados estritamente no caso. O reclamante alegou desconhecer a 

origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes 

no valor de R$ 172,36 (cento e setenta e dois reais e trinta e seis 

centavos), vinculado ao contrato 0339881272, sob o argumento de que 

não contratou os serviços da requerida, defendendo, portanto, a 

irregularidade do apontamento em seu nome. A requerida, por sua vez, 

defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos 

autos documentos que comprovam a contratação e a utilização dos 

serviços de telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de 

utilização dos serviços disponibilizados/liberados na respectiva linha 

telefônica (65) 99688-9485, bem como no histórico de faturas geradas em 

razão da utilização dos serviços de telefonia. Além disso, há informação 

nos autos que deve ser levada em consideração de que houve a 

realização de pagamentos de faturas geradas em razão da utilização dos 

serviços disponibilizados na linha telefônica (65) 99957-6874, 

circunstância incompatível com a fraude, pois que o estelionatário contrata 

em nome de terceiro de boa-fé justamente com a intenção de não pagar 

pelo serviço. Há de se ressaltar, por outro lado, que os serviços foram 

utilizados e que o titular da linha realizou alguns pagamentos de faturas 

geradas em razão da utilização dos referidos serviços disponibilizados na 

respectiva linha telefônica, no período de 20.03.2018 a 28.10.2018, tendo 

o autor realizado a alteração/mudança de plano, inclusive. Portanto, além 

de demonstrar a existência de relação jurídica que o reclamante alegou 

desconhecer, demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se 

inadimplente com o pagamento das faturas das contas de telefonia, 

afastando a hipótese de fraude. O histórico da utilização do serviço 

demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, tendo a requerida 

atuado no exercício regular de direito legalmente reconhecido. Até porque 

há evidências de que o serviço foi utilizado de maneira substancial e por 

longo período de tempo, sem qualquer interferência externa. Ressalte-se 

ainda que o endereço constante nas faturas emitidas em razão da 

utilização dos serviços, é o mesmo do comprovante de residência 

anexado aos autos pelo autor, o que reforça a legalidade da conduta da 

requerida ao inscrever o nome do autor no rol de devedores pela 

inadimplência do reclamante. Como é lógico, cabia a parte autora 

demonstrar a evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços 

de telefonia móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos 

circunstanciados. Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever as 

dívidas aludidas nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos 

termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda 

que em sede de impugnação à contestação a parte autora se ateve a 

fatos genéricos e não contestou os histórico de pagamentos anexado nos 

autos pela requerida, não tendo o reclamante se desincumbido do ônus 

que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, há de ser destacado 
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que atualmente os serviços de telefonia móvel não se contrata apenas de 

maneira presencial, mas existem inúmeras formas de contratação, a 

exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja do cliente ou da 

operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do consumidor, o 

contrato está efetivado a partir do momento da disponibilização do serviço. 

Além disso, o histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela 

requerida não se trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real 

de prova de que houve a contratação e utilização do serviço. Logo, não 

tendo havido prova da ausência de contratação do serviço de rigor a 

improcedência dos pedidos. Por fim, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, efetivamente 

contratou o empréstimo mediante a utilização de senha pessoal em seu 

benefício. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser 

condenado ao pagamento de multa - diante do dever de comportamento 

ético das partes - equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor 

da parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC, além de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do 

patrono da requerida. Além disso, há de ser acolhido o pedido contraposto 

para reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, 

consequentemente, o direito da instituição bancária receber o crédito que 

lhe devido, o qual totaliza a cifra de R$ 172,36 (cento e setenta e dois 

reais e trinta e seis centavos). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

JOÃO RAIMUNDO DA COSTA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida, e condeno o 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o pagamento, consoante o disposto no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, 

condeno o reclamante ao pagamento de R$ 172,36 (cento e setenta e dois 

reais e trinta e seis centavos), em razão do inadimplemento de contrato de 

serviços de telefonia móvel referente a linha telefônica (65) 99688-9485, 

sobre o qual incide correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, 

ambos contados do vencimento da dívida. Consequentemente, julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de 

custas e despesas processuais nesta fase processual não isenta o autor 

quanto ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixados nesta 

sentença. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005456-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome, documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito
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Processo Número: 1000064-74.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEISSLER & TEZANI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALLEMIX CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000064-74.2020.8.11.0045. REQUERENTE: HEISSLER & TEZANI LTDA - 

ME REQUERIDO: VALLEMIX CONCRETO USINADO LTDA - ME Vistos, etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006116-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição 

de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se 

que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, 

o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 359 de 1073



alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta relatório de chamadas além de extrato de faturas e telas de seu 

sistema interno com registros e informações comprovando a relação 

jurídicas entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam R$ 294,76 (duzentos e 

noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005900-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de mérito, 

suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO Extrai-se dos autos 

que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a 

lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

a Reclamada apresenta relatório de uso e telas de seu sistema interno 

com registros e informações comprovando a relação jurídica entre as 

partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 
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inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005694-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LADIELE DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome, documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005693-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LADIELE DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome, documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005896-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WIDEGLAN RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome, documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 
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Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005897-10.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WIDEGLAN RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome, documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005892-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARANTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que comprovasse o vínculo com o 

titular do comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da inicial., 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005656-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta extrato de faturas além de telas de seu sistema interno, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes e o débito 

litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos contudo, verifica-se dos autos que a mesma 

quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 
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nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$196,62 (cento e 

noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005176-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais e, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005688-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CASSIMIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome, documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005692-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LADIELE DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que comprovasse o vínculo com o 

titular do comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da inicial., 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005458-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MANOEL DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, 

uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que 

melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. No que tange a preliminar de 

incompetência deste juízo pela suposta necessidade de realização de 

perícia, tenho que razão não assiste à Reclamada. Diante da farta 

documentação apresentada, resta afastada a necessidade de produção 

de tal meio de prova. Uma vez rejeitada as preliminares suscitadas, e por 

não haver arguição de demais preliminares, passo ao julgamento meritório. 

DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente 

ação, visando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de o débito litigado, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta gravação de áudio, relatório de chamadas além de extrato de 

faturas apontando a existência de contratação e comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos que a 

mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se infere da 

passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das 

alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas 

alegações. Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 
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A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$88,65 (oitenta e oito 

reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante 

de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no 

art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais, nos termos da Lei 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à 

MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do encaminhamento do nome 

do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, primeiramente, 

que o presente feito deve ser extinto, ante ao indeferimento da inicial. 

Alega ainda, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

DA PRELIMINAR A preliminar de indeferimento da inicial não merece 

prosperar, uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados 

especiais, simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da 

Lei 9.099/05. Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver 

arguição de demais preliminares, passo ao julgamento meritório. DO 

MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Por derradeiro, 

tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores há outra 

inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo moral 

sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.500,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004911-56.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ALLEN DA CRUZ REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os 

fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas. O comprovante de 

residência está em nome da genitora do autor, tendo o reclamante 

declarado que reside no imóvel de sua genitora. Além disso, a requerida 

não trouxe nenhuma prova de que o autor não reside nesta comarca, 

razão pela qual deixo de acolher a preliminar de inépcia da petição inicial. 

Os demais documentos que instruem o pedido inicial, por sua vez, 

possibilitaram a apresentação de defesa pela requerida e, portanto, não 

há falar em inépcia da petição inicial por ausência de documentos válidos 

à instrução da lide. Além disso, em regra, o esgotamento da via 

administrativa não é requisito para a propositura de ação judicial, 

sobretudo nas ações que têm por objeto pretensão de indenização por 

danos morais. Em relação ao pedido de justiça gratuita será objeto de 
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análise em eventual recurso, motivo pelo qual deixo de analisar a 

impugnação ao pedido de gratuidade, tendo em vista que neste grau de 

jurisdição não há cobrança de custas processuais ante a previsão 

expressa contida na Lei n. 9.099/95. Quanto ao mérito, embora a relação 

havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de 

Defesa do Consumido, não significa decisão automática e favorável a 

parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há 

documentos que devem ser analisados estritamente no caso. O 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 256,99 (cento e 

cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), vinculado ao contrato 

0275380972, sob o argumento de que não contratou os serviços da 

requerida, defendendo, portanto, a irregularidade do apontamento em seu 

nome no rol de inadimplentes. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de utilização dos 

serviços disponibilizados/liberados na linha telefônica (65) 99629-3285, 

mediante contrato n. 0275380972, em que o autor fez uso dos serviços e 

telefonia por logo período. Além disso, há informação nos autos que deve 

ser levada em consideração no sentido de que houve a realização de 

pagamentos de faturas geradas em razão da utilização dos serviços 

disponibilizados respectiva linha telefônica utilizada pelo reclamante, 

circunstância incompatível com a fraude justamente porque o 

estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé, já com a intenção 

de não pagar pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a existência de 

relação jurídica que o reclamante alegou desconhecer, demonstrou a 

reclamada que a parte autora encontra-se inadimplente com o pagamento 

das faturas das contas de telefonia, afastando a hipótese de fraude. O 

histórico da utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do 

serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de direito 

legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço foi 

utilizado de maneira substancial e por longo período, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Ressalte-se, como já mencionado, que nem se cogita a existência de 

fraude, pois o pagamento de faturas em razão da utilização de serviços 

de telefonia móvel é incompatível com a fraude, já que o estelionatário 

contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. De outro lado, o 

de histórico de serviços utilizados por muito tempo mediante a utilização 

dos serviços oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a hipótese 

de fraude. Importa destacar ainda que o nome do reclamante permaneceu 

no rol de inadimplentes por longo período, sem qualquer insurgência. 

Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever a dívida aludida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 

359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de 

impugnação à contestação o autor se ateve a fatos genéricos e não 

trouxe nenhuma prova relevante a fim de comprovar que não contratou os 

serviços, não tendo o reclamante se desincumbido do ônus que lhe 

competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, há de ser destacado que 

atualmente os serviços de telefonia móvel não se contrata apenas de 

maneira presencial, mas existem inúmeras formas de contratação, a 

exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja do cliente ou da 

operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do consumidor, o 

contrato está efetivado a partir do momento da disponibilização do serviço. 

Além disso, o histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela 

requerida não se trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real 

do serviço utilizado. Logo, de rigor a improcedência dos pedidos. Por 

conseguinte, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de 

direito ao incluir o nome da reclamante no cadastro de inadimplentes, de 

rigor a procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da 

dívida de R$ 256,99 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove 

centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros de mora desde 

o inadimplemento. Por arremate, há que ser reconhecido à parte autora a 

condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do 

processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por ALLEN DA CRUZ em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. o que faço com análise do mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado por TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de ALLEN DA CRUZ, e condeno o 

reclamante ao pagamento do débito R$ 256,99 (duzentos e cinquenta e 

seis reais e noventa e nove centavos), sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos 

termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, condeno o 

reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% e de honorários advocatícios 

de 10%, ambos sobre o valor da causa, devidamente corrigido até o 

desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual não isenta a 

parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixada nos 

autos. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005349-82.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANA GOSMAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005349-82.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELISANGELA GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: LILIANA GOSMAN Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre ELISANGELA GOMES DOS SANTOS e LILIANA 

GOSMAN, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos constante 

da minuta de acordo aportada aos autos. Deixo, porém, de determinar a 

suspensão do feito porque o prazo para o cumprimento do acordo 

esgotou e, não tendo as partes manifestado a respeito, deve ser 

interpretado que as partes cumpriram a transação. Homologo também a 

renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e honorários 
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advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT,11 de 

março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005956-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005956-95.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os fatos 

relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas. Os documentos que 

instruem o pedido inicial são suficientes para que a parte requerida 

apresente defesa, tanto que apresentou contestação de mérito a respeito 

dos fatos demonstrando resistência ao pedido da reclamante. Além disso, 

em regra, o esgotamento da via administrativa não é requisito para a 

propositura de ação judicial. Em relação ao comprovante de residência, o 

autor comprovou por meio de certidão de casamento, o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante de residência anexada aos 

documentos que instruem a petição inicial. A requerida, por sua vez, não 

juntou prova em sentido contrário. Quanto ao mérito, embora a relação 

havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de 

Defesa do Consumido, não significa decisão automática e favorável a 

parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há 

documentos que devem ser analisados estritamente no caso. O 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 166,97 (cento e sessenta 

e seus reais e noventa e sete centavos), vinculado ao contrato 

0244346434, sob o argumento de que não contratou os serviços da 

requerida, defendendo, portanto, a irregularidade do apontamento em seu 

nome no rol de inadimplentes. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de utilização dos 

serviços disponibilizados/liberados na linha telefônica (65) 99992-5226, 

em que o autor optou pela contratação de serviços e telefonia e habilitou 

sua linha no plano “Smartvivo Controle”. Além disso, há informação nos 

autos que deve ser levada em consideração no sentido de que houve a 

realização de pagamentos de faturas geradas em razão da utilização dos 

serviços disponibilizados respectiva linha telefônica utilizada pelo 

reclamante, circunstância incompatível com a fraude justamente porque o 

estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé, já com a intenção 

de não pagar pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a existência de 

relação jurídica que o reclamante alegou desconhecer, demonstrou a 

reclamada que a parte autora encontra-se inadimplente com o pagamento 

das faturas das contas de telefonia, afastando a hipótese de fraude. O 

histórico da utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do 

serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de direito 

legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço foi 

utilizado de maneira substancial e por longo período de tempo, sem 

qualquer interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora 

demonstrar a evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços 

de telefonia móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos 

circunstanciados. Ressalte-se, como já mencionado, que nem se cogita a 

existência de fraude, pois o pagamento de faturas em razão da utilização 

de serviços de telefonia móvel é incompatível com a fraude, já que o 

estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. De 

outro lado, o de histórico de serviços utilizados por muito tempo mediante a 

utilização dos serviços oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a 

hipótese de fraude. Importa destacar ainda que o nome do reclamante 

permaneceu no rol de inadimplentes por longo período, sem qualquer 

insurgência. Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever a dívida 

aludida nos cadastros de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos 

da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda 

que em sede de impugnação à contestação o autor se ateve a fatos 

genéricos e não trouxe nenhuma prova relevante a fim de comprovar que 

não contratou os serviços, não tendo o reclamante se desincumbido do 

ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, há de ser 

destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel não se contrata 

apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras formas de 

contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja do 

cliente ou da operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do 

consumidor, o contrato está efetivado a partir do momento da 

disponibilização do serviço. Além disso, o histórico de utilização do 

serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de simples print de 

tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. Logo, não tendo 

havido prova da ausência de contratação do serviço de rigor a 

improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez que a reclamada 

atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da reclamante no 

cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto 

ante o reconhecimento da dívida de R$ 166,57 (cento e sessenta e seis 

reais e cinquenta e sete centavos), sobre o qual incide correção 

monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por arremate, há que 

ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida 

pela reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser 

condenada ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da causa. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

MARCOS APARECIDO SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. o 

que faço com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em 

desfavor de MARCOS APARECIDO SILVA, e condeno o reclamante ao 

pagamento do débito R$ 166,57 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta 

e sete centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, condeno o reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% e de honorários advocatícios de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. Consequentemente, julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de 

custas nesta fase processual não isenta a parte autora ao pagamento da 

multa por litigância de má-fé fixada nos autos. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 06 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005520-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DEMICIANO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. Alega o 

Requerente que contratou os serviços da empresa Ré com um preço fixo 

de R$196,02, ocorre que por diversas vezes a Requerida enviou faturas 

com valores superiores e insatisfeito com a prestação dos serviços 

requereu o cancelamento de seu plano, contudo, mesmo após ter 

cancelado continuou a receber faturas e teve seu nome negativado. A 

Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado bem. Verifico que a requerida limita-se a 

alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Verifico que o consumidor comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, 

ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o 

dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, 

o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do 

autor, bem como, seja rescindido definitivamente o plano e que todas as 

faturas em aberto, sejam canceladas/excluídas, por fim, condeno a 

requerida a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. Encaminho 

o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001155-05.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR OAB - RO4899 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001155-05.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

GEOVANA CANZI RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTO. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, entre 

as partes acima identificadas. Narra a inicial que a autora é portadora de 

Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0), busca, por intermédio de 

sua família, tratamento adequado para a sua patologia. Entretanto, afirma 

que após a identificação da patologia e do tratamento a ser realizado, a 

Requerida (UNIMED) não autorizou a realização dos atos necessários para 

a reabilitação eficaz da Autora. Aduz ainda que a reabilitação oferecida 

pela empresa Requerida não compreende o tratamento prescrito pelo 

Médico (MÉTODO TREINI), além de limitar em poucos minutos por sessão 

de terapia, sendo limitada a quantidade de sessões por semana, 

resultando em quantidade que alega ser insuficiente para a eficaz 

reabilitação. Requereu, liminarmente, que seja determinado contínuo 
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acompanhamento multiprofissional de reabilitação, prescrito pela equipe 

multiprofissional de forma pormenorizada, que seria o MÉTODO TREINI: (1) 

Psicólogo Comportamental, com profissionais especializados em 

atendimento de pacientes com TEA, (2) Fonoaudiólogo, com 

especialização em atendimento com pacientes com TEA, (3) Terapeuta 

Ocupacional focada em integração sensorial e trabalho de motricidade 

fina, (4) Equoterapia, (5) Hidroterapia, com acompanhamento na clínica 

IRNP (Instituto de Reabilitação Neuropediátrica), que atua com o MÉTODO 

TREINI, até a plena recuperação ou determinação de alta. Com a inicial 

vieram documentos. É o relato do necessário. Decido. De acordo com 

sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, 

tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito 

comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. No caso 

em tela, o tratamento foi prescrito por médico especialista (ID 29841015- p. 

02), o que corrobora o direito em que se funda a pretensão da autora, por 

outro lado, restou demonstrado que a saúde da autora sofrerá sérios 

prejuízos se ela tiver que aguardar a apreciação do mérito da demanda, 

posto que, acometida de doença grave (TEA – Transtorno do Espectro 

Autista). Ademais, verifica-se pelo cartão da empresa Requerida 

constante no ID n.º 29841011, que a Requerente é beneficiaria de plano 

de saúde, se tratando de plano coletivo empresarial (ID n.° 29841012). 

Nesse sentido, considerando que, em regra, os contratos de saúde são 

firmados na modalidade de “adesão”, a interpretação das cláusulas 

contratuais deve, a rigor, sempre ser feita em favor do consumidor, diante 

da sua hipossuficiência e para equilibrar a situação contratual das partes, 

conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, mormente ao 

considerar a especial condição da autora, sendo ela portadora de doença 

grave (TEA – Transtorno do Espectro Autista). Nesse sentido, vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

UNIMED - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO 

CONTRATO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

- CAUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

plano de saúde deve responder pela cobertura do tratamento de que 

necessita a Agravada, ainda que o contrato não autorize o fornecimento 

na forma indicada, como é o caso dos autos, pois há necessidade de 

sustar práticas abusivas e que causam não apenas prejuízos econômicos 

aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas 

também privações injustas e sofrimento agudo. O periculum in mora está 

evidente e reside na possibilidade de que, na hipótese de não ser 

realizado o tratamento na forma prescrita, a Agravada venha a ter 

prejudicada sua saúde.” (Agravo de Instrumento nº 80860/2011, 2ª 

Câmara Cível, Relª. Desª Clarice Claudino da Silva, Julg. 26-10-2011, in 

www.tjmt.jus.br). Não é demais dizer que as cláusulas que excluem o 

direito do conveniado a determinados serviços médicos bem como aos 

seus consectários é abusiva, e é por meio de manobras como estas, que 

as empresas da saúde deixam de prestar a assistência a que estariam 

naturalmente obrigadas em razão do contrato firmado. Em casos análogos 

têm se manifestado a jurisprudência: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. O 

USO DOMICILIAR NÃO AFASTA O DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se as normas do 

Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada entre plano 

de saúde e segurado. 2. Cláusulas que impedem o fornecimento de 

serviços relativos à natureza do negócio são consideradas nulas de pleno 

direito, razão pela qual não pode a operadora de plano de saúde negar o 

fornecimento do medicamento, tendo em vista que sua necessidade foi 

atestada por médicos especialistas. 3. A negativa ao custeio de 

medicamentos em razão de ser de uso domiciliar não se justifica, tendo em 

vista a comprovação de sua necessidade à eficácia do tratamento do 

consumidor. Negar o custeio de medicamentos administráveis em domicílio 

equivaleria, em última análise, a negar cobertura ao tratamento de doença 

que integra o âmbito da cobertura contratada. 4. A injusta recusa à 

cobertura do plano de saúde gera dano moral, pois agrava a situação de 

aflição psicológica e de angústia do segurado, que ademais se encontra 

com a saúde debilitada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 

20140110320132, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 

11/11/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

27/11/2015 . Pág.: 212). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÂNCER DE MAMA. 

CONTRATO PREVÊ TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. NEGATIVA DE 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA QUIMIOTERAPIA NO AMBIENTE 

DOMICILIAR. INTERPRETAÇÃO REALIZADA DE FORMA MAIS FAVORÁVEL 

AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO C.D.C. DANO MORAL CONFIGURADO. 

Presentes os elementos da relação jurídica de consumo, inafastável a 

incidência do C.D.C. Aplicação do princípio da ponderação quando do 

confronto entre os interesses da apelante e o direito à saúde e à vida. Se 

a quimioterapia está coberta pelo plano e a medicação pode ser ministrada 

em ambiente doméstico, não há porquê excluí-lo da cobertura do plano de 

saúde. Deve-se reputar abusiva a cláusula que a apelante invoca para 

negar a cobertura ao tratamento. Não há qualquer razão plausível para 

que a apelante, contratualmente responsável pelos medicamentos a serem 

ministrados ao paciente internado, não o seja, na hipótese do medicamento 

ser ministrado no ambiente domiciliar, até porque demanda gastos 

notadamente menores. Entendimento consolidado na jurisprudência da 

Corte Superior. Patente a falha na prestação do serviço. Dano material 

configurado e comprovado nos autos. Torna-se patente os prejuízos 

morais causados a Autora/apelante. Ora, jamais se poderia conceber que 

o descumprimento - abusivo e clamoroso - pela Ré, não tivesse 

acarretado dano moral a Autora/apelante, ou, ainda, que tal fato pudesse 

ser considerado mero descumprimento contratual, como entendeu o 

magistrado sentenciante, apesar de considerar abusiva a conduta da ré. 

A recusa injustificada em autorizar o medicamento "xeloda", colocou em 

risco a saúde da Autora, além de causar-lhe intranquilidades e aflições. É 

evidente a conduta abusiva da apelada, hipótese que enseja o dever de 

indenizar, na medida em que se está diante de dano in re ipsa. 

Condenação da Ré em R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não importa em 

enriquecimento Ilícito, acrescido de correção monetária a contar deste 

julgado e juros legais de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação. 

Negado provimento ao recurso da Ré e provido o recurso da Autora. 

(TJ-RJ - APL: 1464340420108190001 RJ 0146434-04.2010.8.19.0001, 

Relator: DES. TERESA CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 27/04/2011, 

SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 03/05/2011). Deste modo, 

diante da prescrição da medicação por médico especializado, bem como 

considerando a gravidade da doença que é acometida a autora, entendo 

que a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso 

os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA, e, em consequência, determino que a requerida 

disponibilize a autora pelo tempo necessário à sua reabilitação eficaz, bem 

como na forma prescrita pelo médico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

os tratamentos Psicólogo Comportamental, com profissionais 

especializados em atendimento de pacientes com TEA, Fonoaudiólogo, 

com especialização em atendimento com pacientes com TEA, Terapeuta 

Ocupacional focada em integração sensorial e trabalho de motricidade 

fina, Equoterapia, Hidroterapia, sob pena de aplicação de multa diária e 

bloqueio de valores para que seja disponibilizado o tratamento. Desde já, 

no caso de descumprimento da decisão, arbitro multa diária de R$ 

1.000,00 (Hum mil reais). Designo audiência de conciliação para o dia 23 

de abril de 2020 às 14:00 horas, a ser realizada perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Cite-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a parte 

autora. A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Cumpra-se, 

às providências necessárias, com a URGÊNCIA que o caso requer, 
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expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de março de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000391-19.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: GRACIELE FERNANDES FERREIRA Endereço: x, x, x, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: Rua Paranapanema, s/n, Lt 11 Qda 71-a B, Jardim das 

Palmeiras, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido 

Impulsiono estes autos, para intimar o polo ativo, para no prazo legal 

impugnar à contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001045-06.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIUNIOR RONALDO BRUM LAUSER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 

XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GISELE ALVES SILVA PROCESSO n. 

1001045-06.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 76.509,97 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO NORTE Endereço: AV MATO 

GROSSO, 1157, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: DIUNIOR RONALDO BRUM LAUSER 

Endereço: Av. Espirito Santo, 02, casa, Veneza, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: Certifico e dou fé que, com o objetivo 

de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a 

parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121178 Nr: 1166-90.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO EDISO RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIO DE BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:66626/MG

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

sentença proferida nos autos, pelo requerido/embargante, alegando a 

existência de omissão e contradição no r. decisum, ao argumento de que a 

própria inventariante em seu depoimento admitiu que houve contratação de 

pagamentos além do financiamento junto ao Banco Itaú, de modo que a 

sentença não poderia expressar que o requerido não se eximiu de 

comprovar os (.....................)Não há vício de fundamentação quando o 

aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e 

fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de 

modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos 

aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito 

procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com 

aplicação de multa protelatória. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 

1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 

20/04/2016, DJe 29/04/2016).”Assim, os presentes embargos não incidem 

em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, pois a 

decisão proferida fundamentou expressamente, que o requerido não 

comprovou o valor total do contrato e a existência de débitos inadimplidos, 

afirmação que se encontra em perfeita sintonia com o depoimento pessoal 

a inventariante, porquanto ela declarou não saber o valor exato da venda, 

mas que acredita, que o valor da venda do carro tenha sido mais de 

“cento e poucos mil”, porque o finado teria vendido um caminhão e 

repassado tal valor da venda ao requerida na época, não havendo 

portanto qualquer omissão ou contradição a serem sanadas. Posto isto, 

REJEITO os embargos declaratórios levantados pelo embargante, 

mantendo todos os termos da aludida sentença, com vista ao seu integral 

cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.Lucas 

do Rio Verde/MT, 11 de março de 2020.GISELE ALVES SILVAJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39560 Nr: 4587-98.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES MENEGUETTI, CLAUDIMIR 

KRAEMER, CLAUDIMIR KRAEMER -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mateus dos 

Santos - OAB:MT/9.671-A

 Defiro o pedido de p. 119.

Cumpra-se, conforme requerido. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40788 Nr: 1093-94.2011.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMIR KRAEMER -ME, CLAUDIMIR KRAEMER, 

MARIA LOURDES MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

sentença proferida nos autos, pelo réu/embargante, alegando a existência 

de contradição no r. decisum, argumentando que embora tenha havido 

previsão legal de capitalização diária de juros, a planilha de débito que 

instruiu a inicial de execução indica que o débito foi capitalizado 

mensalmente, de forma que não há que se falar em itamente necessário à 

eliminação da obscuridade ou contradição, ao suprimento da omissão ou à 

correção do erro material.” (Humberto Theodoro Júnior. 48. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, p. 1.062-1.063).No mesmo sentido, destaco as 

lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

(..............................)da capitalização diária, descaracterização da mora, 

repetição do indébito e ou compensação de valores, assim o dispositivo da 

sentença deve ser retificado, para inverter a proporção fixada, em razão 

da sucumbência recíproca, somente, não havendo que se falar que a 

parte requerida decaiu em parte mínima do seu pedido, em razão da 

relevância substancial dos pedidos acolhidos.Posto isto, ACOLHO 

PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para retificar o 
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dispositivo da sentença, devendo constar:Em razão da sucumbência 

recíproca, condeno a parte requerente/embargante na proporção de 70% 

(setenta por cento) e a parte requerida/embargada na proporção de 30% 

(trinta por cento), ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além dos honorários de sucumbência, este que fixo no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).Após o trânsito em julgado, intimem-se as partes 

a requereram o que entenderem de direito, em nada sendo requerido pelas 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos dando-se as 

baixas de praxe.P.R.I.C.Mantenho todos os demais termos da aludida 

sentença, com vista ao seu integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121169 Nr: 1159-98.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKFDS, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLÁUDIA GIARETTA - 

OAB:18878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ROSA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 22831/O

 Na sequência a MM.ª Juíza proferiu a seguinte decisão: I – Saem as 

partes intimadas a se manifestarem acerca das propostas de acordo 

acima registradas, no prazo de 15 (quinze) dias. II Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a tratar, a MMª. Juíza determinou o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001153-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ OLEINIK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001153-35.2020.8.11.0045. AUTOR: 

ANTONIO LUIZ OLEINIK RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS. Recebo a inicial. Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito no 

sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários periciais, cumpre ressaltar 

que é facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 

200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao grau de especialização do 

perito, à complexidade do exame e ao local de sua realização (art. 28 p. 

único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). Portanto, considerando-se a 

enorme dificuldade para encontrar profissionais que aceitem o encargo 

nas comarcas do interior, aliada ao grau de complexidade do exame e à 

diligência e zelo do único profissional cadastrado no sistema da AJGF 

para a nossa comarca, bem como o posicionamento dos demais 

magistrados dessa comarca em relação à questão, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que 

a parte Requerente já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data 

para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se 

as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. No 

mais, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos demonstram que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima 

exposto é que, à luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, 

dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, 

§ 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, 

contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 

dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o 

instituto requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC). Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de março de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003328-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO VANZELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUBIA DUTRA DOS REIS OAB - SP217525 (ADVOGADO(A))

EVALDO GONCALVES ALVARENGA OAB - SP66213 (ADVOGADO(A))

GUIOMAR MARTINS FONTES DE MORAES OAB - SP157871 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003328-36.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: 

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO EXECUTADO: GILBERTO VANZELLA 

VISTOS. Em que pese a manifestação de Id 24204024 do executado, 

oportuno esclarecer que, até o momento, não fora deferido nos autos 

penhora e/ou constrição dos bens de propriedade do executado, 

tampouco, dos bens pertencentes à empresa ANA LUCIA SIQUEIRA 

VANZELLA E CIA LTDA. Ademais, antes de qualquer constrição, este 

juízo avaliará se os bens indicados à penhora (pela exequente) pertencem 

de fato ao executado, evitando assim, a lesão a direito de terceiros não 

integrantes da lide. Ainda, destaco que nos termos do art. 828 do CPC, 

cabível a averbação da existência da execução no “registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade”. Tal medida é uma faculdade do credor e não implica em 

restrição ou penhora, mas tão somente, tem por finalidade prevenir 

eventual fraude à execução e resguardar interesse de terceiro, em 

obediência ao princípio da publicidade, portanto, desnecessária a prévia 

indicação dos bens (de propriedade do executado), os quais a credora 

pretende realizar a averbação premonitória. Contudo, desde já verificando 

que o executado ofereceu bem imóvel em caução nos autos dos 

Embargos à Execução n.º 1004957-45.2019.8.11.0045, o qual sustenta 

ser suficiente para a garantia do débito em execução, em observância ao 

art. 9º e 10 do CPC, manifeste-se a exequente acerca do pedido de 

levantamento da averbação premonitória na matrícula de n.º 34.261. 

Prazo: 15 (quinze) dias. Com a juntada de manifestação da exequente ou 

certificado o decurso do prazo para tanto, torne-me conclusos para 

decisão conjuntamente com os embargos (processo n.º 

1004957-45.2019.8.11.0045). Por fim, saliento que a impugnação à 

gratuidade da justiça deverá ser realizada em preliminar de defesa 

(embargos), nos termos do art. 337, inc. XIII do CPC, e não por petição nos 

presentes autos executivos. Em tempo, determino que as intimações e 

publicações se façam em nome de todos os advogados dos executados, 

conforme procuração juntada aos autos. Anote-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de março de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004640-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004640-47.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Cumpra-se a decisão proferida em audiência, que 

redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 15.09.2020 às 

14h00, conforme Id. n° 30122391. Às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 10 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004634-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIRA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004634-40.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ZENIRA 

GOMES DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Sentença proferida em audiência, conforme ID n° 

30115826. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004676-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004676-89.2019.8.11.0045. REQUERENTE: 

OSVALDO DA SILVA ALVES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Sentença proferida em audiência, conforme 

ID n° 29832667. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004709-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004709-79.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANA 

IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Sentença proferida em audiência, conforme 

ID n° 30119815. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004883-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRAUSA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004883-88.2019.8.11.0045. REQUERENTE: 

FRAUSA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Sentença proferida em audiência, conforme 

ID n° 30123093. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004629-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELIPA RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004629-18.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA 

FELIPA RAMOS DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Sentença proferida em audiência, conforme 

ID n° 30123115. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004668-15.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PRIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004668-15.2019.8.11.0045. REQUERENTE: PEDRO 

PAULO PRIMAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Sentença proferida em audiência, conforme ID n° 30217580. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 1039-69.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 
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OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente, para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31898 Nr: 898-21.2010.811.0021

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Hilmo José Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84152 Nr: 2991-83.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Shalon Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Alves Souza - ELETROPAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista Contestação acostada aos autos.

 Intimação do advogado do(a) Credor

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35261 Nr: 4274-15.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivael Peres de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAROLINA MOURA 

DO VALE, para devolução dos autos nº 4274-15.2010.811.0021, Protocolo 

35261, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002569-47.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA KLEIN VIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE BOLOGNINI (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002569-47.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de despejo 

ajuizada por MARCIA ANDREIA KLEIN VIAN, em face de LUCAS FELIPE 

BOLOGNINI, todos qualificados no processo em epígrafe, visando à 

retomada de imóvel por falta de pagamento dos aluguéis. Alega a parte 

autora, em síntese, que: a) firmou contrato de locação de imóvel de sua 

propriedade com o requerido; b) após término da vigência do contrato em 

10 de agosto de 2018, a locação foi prorrogada por prazo indeterminado; 

c) desde outubro de 2019 o réu não paga os alugueis pela locação do 

imóvel. Desta forma, requer a concessão de liminar a fim de compelir o réu 

a desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Breve relato. 

Fundamenta-se. Decide-se. A Lei n. 8.245/91, que regula as locações dos 

imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, estabelece em 

seu art. 59, §1º, as hipóteses em que poderá ser concedida liminar para 

desocupação do imóvel, independente de audiência da parte contrária, 

desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 

Dentre as razões que justificam a concessão da medida liminar se 

encontra a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

prevista no art. 37 do mencionado diploma legal[1]. (art. 59, §1º, IX, da Lei 

n. 8.245/91). Logo, o deferimento liminar do despejo pressupõe: a) o 

oferecimento de caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel; 

b) inexistência de quaisquer das garantias previstas na Lei do inquilinato. 

No presente caso, ante a ausência de preenchimento dos requisitos 

legais, não merece prosperar o pedido da autora. A partir de simples 

análise dos autos, verifica-se que requerente, ao ajuizar a ação, não 

prestou a caução exigida em Lei para deferimento da liminar pretendida. 

Ademais, o contrato de locação colacionado aos autos tem previsão 

expressa quanto à reponsabilidade solidária do fiador, além da respectiva 

assinatura do suposto fiador, afastando-se, portanto, da hipótese legal 

que autoriza a concessão liminar de despejo (id. 27229846). Nesse 

sentido, colhe-se a seguinte ementa do e. Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA - 

FIADOR - LIMINAR - DESOCUPAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A Lei de 

Locação determina que para ser concedida medida liminar de despejo é 

necessária a caução prestada em dinheiro, no valor equivalente a três 

alugueis, bem como a ausência das garantias previstas no art. 37 da lei 

8.245/91. Uma vez que o contrato em analise esteja garantido por fiança, 

resta impossibilitada a concessão da liminar. (TJ-MG - AI: 

10000180769846001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 25/01/2019) Portanto, de 

rigor o indeferimento do pedido liminar. 1 – Ante o exposto, com arrimo no 

art. 59 da Lei n. 8.245/91, este Juízo INDEFERE o pedido liminar formulado 

pelo autor, em face da ausência dos requisitos legais. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação/intimação do requerido, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contestação nos autos, observando-se as normas dos 

artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. CONSIGNE-SE que, no 

mesmo prazo, o réu poderá evitar a rescisão da locação efetuando o 

pagamento do débito atualizado, independente de cálculo e mediante 

depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que 

vencidos; b) as multas ou penalidades contratuais; c) os juros de mora; d) 

os honorários do advogado do locador fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o montante devido, se o contrato não constar disposição diversa 

(art. 62, II da Lei n. 8.245/91). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. Caso o requerido tenha purgado a mora, o autor poderá se 

manifestar quanto ao valor da oferta, requerendo o que entender de 

direito, CONCEDENDO-SE ao locatário (réu), em caso de alegada 

insuficiência do valor, o prazo de 10 (dez) dias para complementação do 

depósito, nos termos do art. 62, III da Lei n. 8.245/91. 4 – Por fim, 

remetam-se os autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 5 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 37. No contrato de locação, 

pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - 

caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de 

quotas de fundo de investimento.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1000576-66.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE SOUZA DE ALMEIDA OAB - 014.201.381-11 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SOUZA DO CARMOS (REQUERIDO)

FELISBINA SOUZA DO CARMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida para 

se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo 

pericial e estudos (social e psicológico) juntados nos autos

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001307-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE REIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

SENILDO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação das partes da sentença 

proferida nos autos sob o ID 24826883.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000319-07.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA REPSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000319-07.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020 às 13h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000323-44.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADZOWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000323-44.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020 às 13h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001891-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente da sentença proferida nos autos, sob o ID nº 24835244.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001891-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida da sentença proferida nos autos, sob o ID nº 24835244.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. CASTIAS - SUPERMERCADO - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente da sentença proferida nos autos, sob o ID nº 24826860.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001270-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida da sentença proferida nos autos, sob o ID nº 24834243.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001270-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente da sentença proferida nos autos, sob o ID nº 24834243.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001698-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente da sentença proferida nos autos, sob o ID nº 24834786.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001698-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida da sentença proferida nos autos, sob o ID nº 24834786.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85165 Nr: 4005-05.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Ribeiro Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:OAB/MT 6.294-A, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Sendo assim, como não há elementos suficientes que vislumbram a 

urgência da pretensão diante de risco ao resultado útil do processo, aliado 

ao fato de que a simples ausência do executado não é suficiente para 

autorizar a medida, este Juízo INDEFERE o pedido de arresto online 

formulado pelo exequente. 2 – Diante da ausência de localização do 

executado (fl. 136), com fulcro no artigo 921, §2º do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional. ADVIRTA-SE o credor que 

após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição 

intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º do CPC. Saliente-se que 

o desarquivamento do feito somente irá ocorrer na hipótese de ser 

localizado o executado. Portanto, não será admitido mero requerimento de 

diligências sem a mínima demonstração de sua efetividade. Às 

providências necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1041511 Nr: 2676-11.2019.811.0021

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdIeJdCdABMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144/O

 III – Dispositivo Ante o exposto, havendo nos autos provas suficientes da 

prática da infração administrativa noticiada, com fundamento no artigo 251 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGA-SE PROCEDENTE o auto 

de infração. Por consequência, considerando o caráter pedagógico das 

normas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente aliado ao 

fato que o autuado não é reincidente, APLICA-SE a pena de multa no valor 

de 03 (três) salários mínimos ao autuado Verde Transportes LTDA, medida 

esta necessária para demonstrar a reprovabilidade da conduta. Sem 

custas ou honorários (art. 141, § 2º da Lei n.º 8.069/90). Certificado o 

trânsito em julgado, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 15332 Nr: 2277-36.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pinheiro Silva, Maria Liduina Pinheiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante disso, este Juízo AUTORIZA o recebimento neste processo do 

montante estipulado a título de honorários contratuais nos termos do art. 

22, §4º da Lei n. 8.906/1994, porém, limitando-se o percentual de 30 % 

(trinta por cento). 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 206. 

Água Boa/MT, 10 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 17814 Nr: 969-28.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Industria e Comercio de Laticinios 

Ltda, Jeronimo Antonio Rodrigues, Ana Maria de Oliveira, Celson Augusto 

da Fonseca, Antonio Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brasil do Pinhal P. Salomão - 

OAB:NONONO, EVANDRO ALVES DA SILVA - OAB:127.005, HENRIQUE 

FURQUIM PAIVA - OAB:128.214, JOSE LUIZ MATTHES - OAB:76.544, 

KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - OAB:182.340, MARCELO 

VIANA SALOMÃO - OAB:118.623, PAULO HENRIQUE MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:128.222

 DESPACHO

 1 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a citação dos executados Ana Maria de Oliveira e Jerônimo 

Antônio Rodrigues, sob pena de reputar não interrompida a prescrição, 

bem como a extinção do processo em relação a eles por ausência de 

pressuposto processual de validade. Além disso, no mesmo prazo, deverá 

indicar bens passíveis de constrição do devedor Celso Augusto da 

Fonseca e Antônio Luiz da Silva, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF.

 2 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 20456 Nr: 3506-94.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Carlos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Em atenção ao Ofício n. 1825/2019-DDJ, aliado ao art. 3º da Lei n. 

13.463/2017 , EXPEÇAM-SE novas requisições de pagamento 

(RPV/Precatório) visando à satisfação da obrigação exequenda.

 2 – Com a resposta e, sendo confirmada a disponibilização, EXPEÇAM-SE 

alvarás para levantamento das quantias em favor dos credores.

 3 – Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

4 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

5 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31527 Nr: 527-57.2010.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delir Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 

A

 Diante do exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao laudo de 

avaliação apresentado pelo exequente (fls. 496/500). Sendo assim, este 

Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo perito judicial acostado 

às fls. 473/494. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31621 Nr: 621-05.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jose Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 DESPACHO

1 – Antes de deliberar acerca da incidência ou não de multa, bem como a 

eventual homologação dos cálculos do exequente nos termos da decisão 

acostada às fls. 580/581, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste acerca da petição de fls. 608/612, devendo 

acostar, de forma completa, os documentos requisitados por este Juízo 

necessários para a realização do exame pericial.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36739 Nr: 1340-50.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Valadão da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da manifestação acostada às fls. 177/180, aliado ao fato de 

que a ausência do número do CPF da falecida esposa do requerente, por 

si só, não pode ser impedimento para a análise e petição, sobretudo pelo 

fato de que há outros documentos de identificação, este Juízo DECLARA a 

ocorrência de pretensão resistida.

 2 – Sendo assim, diante da existência de pretensão resistida, CITE-SE a 

autarquia requerida para que, no prazo de 30 (trinta) dias, possa 

apresentar contestação, nos moldes da decisão exarada no Recurso 

Extraordinário nº. 631.240/MG.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 95967 Nr: 4503-33.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY LOURENCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 
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OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Em vista da possibilidade de efeito infringente e em observância ao art. 

1.023, §2º do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requeridos para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre os embargos de declaração 

de fls. 89/96.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 10 de março de 2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 97605 Nr: 830-95.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldinei Abreu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Soares Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo DEFERE os pedidos contido às 

fls. 58/67, de modo que seja desbloqueado/levantado para a conta de 

origem os valores constritos pelo sistema “BacenJud” às fls. 54/55. 2 – 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova 

diligências efetivas visando ao prosseguimento do feito. 3 – CUMPPRA-SE. 

Água Boa/MT, 10 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85433 Nr: 4262-30.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ladir Gasperini, Everton Viccari Trentin, 

Monica de Oliveira e Silva Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 DESPACHO

 1 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 2 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89690 Nr: 4006-53.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Zandoná, Eliete Fabio Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). Carolina Moura 

do Vale - OAB/GO nº 44604 para, no prazo de 03 (três) dias, proceder a 

devolução dos autos Código 89690, o qual encontra- se com carga 

vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC, conforme os Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102538 Nr: 3781-62.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Achilles Roberto Basso, Achilles Roberto Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Gilmar Ferreira Rodrigues Junior - OAB:OAB/MT 

22439-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). Lais Bento de 

Resende - OAB/MT nº 20.744 para, no prazo de 03 (três) dias, proceder a 

devolução dos autos Código 102538, o qual encontra- se com carga 

vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC, conforme os Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022198 Nr: 3579-85.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casanova & Cia Ltda - EPP, Adelino Casanova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). Lais Bento de 

Resende - OAB/MT nº 20.744 para, no prazo de 03 (três) dias, proceder a 

devolução dos autos Código 1022198, o qual encontra- se com carga 

vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC, conforme os Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14039 Nr: 954-93.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóves Arnoldo Jost

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). Anderson 

Valente Araujo - OAB/MT nº 3502 para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos Código 14039, o qual encontra- se com 

carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme os Artigo 431,433 e 434 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84374 Nr: 3213-51.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani News

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). Lais Bento de 

Resende - OAB/MT nº 20.744 para, no prazo de 03 (três) dias, proceder a 

devolução dos autos Código 84374, o qual encontra- se com carga 

vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC, conforme os Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 106186 Nr: 351-68.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM3 INFORMÁTICA LTDA, Gelson Bertol 

Pereira, JUSCILEIA SABRINA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em que pese o requerimento do exequente, este Juízo INDEFERE o 

pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte, eis 

que essa medida se mostra inadequada e desproporcional, visto que se 

mostram em conflito com o direito à liberdade de locomoção e, ainda, ao 

exercício de atividade empregatícia 2 – Apesar do requerimento do 

exequente às fls.92/94, este Juízo INDEFERE a medida, tendo em vista que 

não restou demonstrada que o executado estaria exercendo atividade 

empresarial regular que fosse possível a constrição de recebíveis em 

cartão de crédito, consoante os precedentes acostados no pedido. 3 – 

Diante da ausência de localização de bens pelo executado, com 

fundamento na aplicação analógica do art. 921, §2º do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional. ADVIRTA-SE o credor que 

após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição 

intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º do CPC.Saliente-se que 

o desarquivamento do feito somente irá ocorrer na hipótese de o 

exequente promover atos tendentes à exigibilidade da obrigação. 4 – 

CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 06 de março de 2020.JEAN PAULO LEÃO 

RUFINOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87043 Nr: 1523-50.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Beraldo da Silva, Disnei Cezar da Silva 

Ribeiro, Maria Petronilha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Antonio Costa de 

Freitas Almeida - OAB:147.789/MG

 DECISÃO

1 – Diante da transferência de valores, este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento em favor do exequente.

 2 – REMETAM-SE ao arquivo provisório até nova manifestação do 

exequente quanto ao adimplemento da obrigação.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 06 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31530 Nr: 530-12.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Mário Saedt, MARISA SAEDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 DECISÃO

1 - Em analise ao requerimento de fl.719, este Juízo DEFERE o pedido 

referente à certidão do cartório distribuidor.

2 - CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 06 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31749 Nr: 749-25.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmita Morais da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Robson da Silva - 

OAB:21.337/GO, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante da ocorrência de preclusão, aliado ao fato de que a Advogada 

subscritora da petição de fls. 167/168 pretende a reconsideração das 

decisões de fls. 157/158 e fl. 166, este Juízo REJEITA os pedidos 

consignados, devendo insurgir-se através de instrumento processual 

adequado em relação aos referidos atos jurisdicionais.

 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 166.

Água Boa/MT, 09 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84892 Nr: 3730-56.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angélica D'Amico da 

Silva - OAB:22687.O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais. 

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no 

equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 

3º, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, DETERMINA-SE a 

suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 105915 Nr: 187-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Souza Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Em análise ao pedido do exequente de fl. 52, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão proferida à fl.33.

2 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 94043 Nr: 3191-22.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Vilijanda Zimontaite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Rodrigo Faoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA 

- OAB:22341/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divino Aparecido De Melo - 

OAB:41022

 DESPACHO

1 – INTIME-SE o Ministério Público para que manifeste acerca do objeto 

litigioso desta demanda, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 97323 Nr: 671-55.2015.811.0021

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino José de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o pagamento dos honorários periciais, eis que decorreu prazo 

suficiente para tal finalidade, sob pena de preclusão da prova pericial.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 2 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 98652 Nr: 1466-61.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verônica Favero Pacheco da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merigi - 

OAB:OAB/MT 905 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio - 

OAB:

 SENTENÇA

Trata-se da ação declaratória proposta por VERÔNICA FÁVERO 

PACHECO DA LUZ em face do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos processuais, as partes noticiaram a composição 

acerca do objeto desta demanda, ocasião em que pugnaram pela sua 

homologação.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fl. 118), nota-se que a 

avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA a transação celebrada entre as 

partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do 

CPC.

 Com fundamento no art. 90, §2º do CPC, este Juízo CONDENA as partes 

ao pagamento das custas e despesas processuais.

Porém, diante do fato de que a requerida detém qualidade de pessoa 

jurídica de direito público, este Juízo DECLARA a isenção no tocante às 

custas e despesas processuais que foram executadas.

 Diante do requerimento das partes, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 11 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 3276-13.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lince Construtora e Incorporadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Assim, diante da sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, 

nos termos do art. 133 e seguintes, DETERMINA-SE o desentranhamento 

da petição e documentos das fls. 105/107, devendo o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica ser autuado em apartado, 

sendo imediatamente comunicado ao distribuidor para as anotações 

devidas (art. 134, § 1º do CPC), apensando-se posteriormente aos 

presentes autos. 2 – Após o apensamento, venham os autos 

CONCLUSOS, para análise do incidente. 3 – Ressalta-se que durante a 

análise do incidente, este feito deverá permanecer SUSPENSO, nos 

termos do parágrafo terceiro do artigo 134, §3º do CPC. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIME-SE. Água Boa/MT, 11 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31503 Nr: 503-29.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Freimuller, Enio Aurelio Zandoná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 DESPACHO

1 – Diante da manifestação do exequente (fls.835/842), INTIME-SE o perito 

nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste quanto à 

manifestação ao laudo pericial deduzido pelo credor.

 2 – Em seguida, com a manifestação do expert, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem a respeito, sob pena de 

preclusão.

 3 – Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 11 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 109960 Nr: 2410-29.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido contido na 

exordial para condenar o réu a promover ao autor o benefício de 

aposentadoria por invalidez, contado da data da cessação do 

auxílio-doença, excluídas eventuais parcelas adimplidas, devendo constar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 379 de 1073



os seguintes dados: a) O NOME DA BENEFICIÁRIO: IVANI JOSÉ DE 

OLIVEIRA; b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ; c) A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO REFERÊNCIA NA 

INICIAL; d) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: DATA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, DESCONTANDO-SE EVENTUAIS 

VALORES RECEBIDOS APÓS ESTA DATA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL; CONDENA-SE o réu ao pagamento das parcelas devidas, 

acrescido de correção monetária e juros moratórios, conforme o Manual 

de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Com fundamento no 

princípio da causalidade, CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe 

equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, devendo ser observado o teor da Súmula 111 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça . Decorrido o prazo voluntário recursal, REMETAM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região a fim de 

analisar a sentença em sede de remessa necessária, 496, inciso I do CPC 

e Súmula 490 do STJ. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11710 Nr: 1472-20.2005.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Cocalinho - MT, Tarcísio Cardoso Tonhá, 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicanor Freire dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 FINALIDADE: A intimação dos advogados das partes exequente e 

executado, para que se manifestem no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

juntada do oficio oriundo do Leiloeiro designado para a realização da hasta 

publica nos presentes autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-20.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LOUIS MAIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000441-20.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:JEAN LOUIS 

MAIA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESLANI SANDRA DA 

CONCEICAO MENDES POLO PASSIVO: TOYOTA DO BRASIL LTDA e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 

17:45 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000874-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR GALERA SCHERER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000874-92.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: LEDIR GALERA SCHERER 

EXECUTADO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos embargos postos. 

Se tempestivo, RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE CARLOS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000725-96.2018.8.11.0021. REQUERENTE: VALDIRENE CARLOS 

CORREIA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos em Regime 

de Exceção. Ante o teor da certidão de id. nº 18575271 acerca do trânsito 

em julgado do Acórdão inserido no id nº 18575267, denota-se que os 

embargos de declaração opostos em id nº 19051580 encontram-se 

intempestivos, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO, eis que ausente um 

dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 223 do CPC. No 

mais, tendo em vista o trânsito em julgado, AO ARQUIVO. ÁS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MAIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA - PLASTICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE ALMEIDA NASCIMENTO SILVA OAB - SP359993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUSTREGESILO ALEXANDRE DE ATHAYDE (REQUERIDO)

FABRICIO MENDONCA PEDROSO 64365093134 (REQUERIDO)

AGRIPERES COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 às 12:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-93.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOBRINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000171-93.2020.8.11.0021. AUTOR: DANIEL SOBRINHO DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes DANIEL SOBRINHO DA SILVA e BRADESCO SEGUROS 

S/A , em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a reclamada abstenha-se de proceder com o desconto em 

sua folha de pagamento dos valores que não reconhece, referente ao 

objeto da ação, bem como a citação da parte reclamada e a sua 

condenação em indenizar os danos causados - R$ 16.607,68 (dezesseis 

mil, seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos). Narra a 

requerente que, “(...)O Autor é cliente Requerida, sendo beneficiário do 

INSS, recebendo Aposentadoria, no qual recebe mensalmente no valor de 

um salário mínimo, está sendo VÍTIMA DE UMA PRÁTICA DE VENDA 

ABUSIVA, desde 05/11/2018, protagonizado pela ré, que vem efetuando 

descontos mensais na conta no valor de Ra$44,41 (Quarenta e quatro 

reais e quarent e um centavos, conforme extrato em anexo, valor esse 

que foi cobrado por 19 meses consecutivos, tendo como referência no 

extrato bancário da Conta Fácil e Poupança 0001414-1, agência 1096, 

Banco Bradesco, com a nomenclatura BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 

Dessa maneira, vem informar que a autora NUNCA EFETOU QUALQUER 

AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA junto a Requerida, após 

perceber os débitos indevidos, a Requerente registrou uma reclamação 

junto a requerida para que fosse interrompido as cobranças indevidas. 

Insta salientar, após procurar a agência da Requerida para obter cópia do 

contrato, foi informada de que o contrato não estaria disponível Ao entrar 

em contato com a Requerida, a autora foi informada que o débito em sua 

conta seria correspondente a um suposto seguro de vida contratado pela 

autora; Cumpre informar que a autora é pessoa com BAIXA INSTRUÇÃO e 

NUNCA CONTRATOU MODALIDADE DE SEGURO DE VIDA, NÃO 

HAVENDO NENHUMA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA 

REQUERIDA, a qual forneceu um produto ou serviço sem solicitação, 

configurando PRÁTICA ABUSIVA. Além deste, ainda estão sendo 

descontados valores de outras empresas de seguro (Bradesco vida e 

previdência /Mbm Previdência /Sudamerica clube de serviços /Sompo 

seguros /Sabemi seguradora), sendo que a autora JAMAIS CONTRATOU 

UM SEGURO DE VIDA, O QUE DIRÁ CINCO! Tal fato demonstra a FRAUDE 

que empresa seguradoras tem perpetuado, efetuando DESCONTOS 

INDEVIDOS E FORNECENDO PRODUTO OU SERVIÇO SEM SOLICITAÇÃO, 

buscando auferir lucros em cima de pessoas que não possuem instrução. 

Dessa forma, requer seja reconhecido a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, determine que a parte Ré suspenda imediatamente 

qualquer tipo de desconto no benefício previdenciário do autor, e ainda a 

condenação da Ré ao pagamento de danos morais e a repetição do 

indébito em dobro do valor indevidamente descontado.. (...)” Eis o breve 

relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os 

requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido 

de concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 
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unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, a despeito de ter relação jurídica com a 

demandada, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que 

não contratou o serviço que lhe está sendo descontado de seu benefício 

previdenciário. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco 

demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de 

pagamento valores referentes a serviço não contratado, não podendo 

continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas razões e 

os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada se abstenha de proceder com o desconto 

em folha de pagamento do débito discutido na conta da autora Conta Fácil 

e Poupança 0001414-1, agência 1096, no prazo máximo de 48h (quarenta 

e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação 

ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte 

requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção
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NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002478-54.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLARICE AUXILIADORA DE 

MORAIS REQUERIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E 

PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes CLARICE AUXILIADORA DE MORAIS e BANCO 

BRADESCO e Outro , em que aquela requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a reclamada abstenha-se de proceder com o 

desconto em sua folha de pagamento dos valores que não reconhece, 

referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte reclamada e a 

sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 15.288,00 (quinze 

mil, duzentos e oitenta e oito reais). Narra a requerente que, “(...)A Autora 

é cliente da segunda Requerida, sendo beneficiária do INSS, recebendo 

Pensão por morte, no qual recebe mensalmente no valor aproximado de 

um salário mínimo, está sendo VÍTIMA DE FRAUDE desde 07/08/2019, 

protagonizado pela ré, que vem efetuando desconto mensal no benefício 

no valor de R$ 72,00 (Setenta e dois reais), conforme extrato em anexo, 

tendo como referência no extrato bancário da Conta Fácil e Poupança 

1001471-9 agência 1096, Banco Bradesco, com a nomenclatura PSERV 

Insta salientar que após perceber o débito indevido, a Requerente se 

dirigiu imediatamente até a agência do Banco Bradesco, e informar o que 

estava ocorrendo, contudo, o funcionário da Instituição Financeira afirmou 

que nada poderia fazer, pois o lançamento foi ordenado pela seguradora 

PSERV, ora requerida, não podendo assim suspender os descontos, pois 

se tratava de um contrato vigente; Dessa forma, o funcionário do 

Bradesco orientou a autora a entrar em contato com o call center da 

requerida para buscar uma solução para o problema, e requerer a 

devolução do valor descontado indevidamente. Ao entrar em contato com 

a Requerida, a autora foi informada que o débito em sua conta seria 

correspondente a um suposto seguro contratado pela autora, conforme 

protocolo 18172702168; Cumpre informar que a autora é pessoa com 

BAIXA INSTRUÇÃO e NUNCA CONTRATOU MODALIDADE DE SEGURO DE 

VIDA, NÃO HAVENDO NENHUMA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A 

EMPRESA REQUERIDA, a qual vem efetuando descontos sem autorização, 

dessa maneira o VALORE DESCONTADO pela ré CAUSAM GRANDE 

IMPACTO NEGATIVO NO ORÇAMENTO MENSAL DA AUTORA. Além deste, 

ainda estão sendo descontados valores de outras empresas de seguro 

(Pserv e Chubb seguros e Bradesco Vida e Previdência), sendo que a 

autora JAMAIS CONTRATOU UM SEGURO DE VIDA, O QUE DIRÁ DOIS! Tal 

fato demonstra a FRAUDE que empresa seguradoras tem perpetuado, 

efetuando DESCONTOS INDEVIDOS buscando auferir lucros em cima de 

pessoas que não possuem instrução. Os descontos realizados pela ré, 

até o momento totalizam 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais), e a 

autora NÃO SABE ATÉ QUANDO IRÃO OCORRER OS DESCONTOS, dessa 

maneira requer digne-se Vossa Excelência a conceder a antecipação de 
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tutela afim de determinar que a ré suspenda imediatamente quaisquer tipos 

de desconto no benefício do autor, com fulcro no art. 84 do CDC; Dessa 

forma, requer seja reconhecido a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, determine que a parte Ré suspenda imediatamente qualquer tipo de 

desconto no benefício previdenciário do autor, e ainda a condenação da 

Ré ao pagamento de danos morais e a repetição do indébito em dobro do 

valor indevidamente descontado. (...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois 

bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO 

a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado de seu benefício previdenciário. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em 

vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de 

sua folha de pagamento valores referentes a serviço não contratado, não 

podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que as demandadas se abstenham de 

proceder com o desconto do Seguro de vida PSERV na conta da autora 

1001471-9 agência 1096 e também suspenda o débito automático em 

conta corrente referente a estes seguros, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo 

tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a 

parte requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 
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9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002488-98.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA ZANIN DA SILVA 

REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS, BANCO BRADESCO 

Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MARIA ZANIN DA SILVA e 

BANCO BRADESCO e Outro, em que aquela requer in initio litis e inaudita 

altera parte seja determinado a reclamada abstenha-se de proceder com o 

desconto em sua folha de pagamento dos valores que não reconhece, 

referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte reclamada e a 

sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 15.375,60 (quinze 

mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Narra a 

requerente que, “(...)A Autora é cliente da segunda Requerida, sendo 

beneficiária do INSS, recebendo Pensão por morte, no qual recebe 

mensalmente no valor aproximado de um salário mínimo, está sendo 

VÍTIMA DE FRAUDE desde 01/08/2019, protagonizado pela ré, que vem 

efetuando desconto mensal no benefício no valor de R$ 46,95 (Quarenta e 

seis reais e noventa e cinco centavos), conforme extrato em anexo, tendo 

como referência no extrato bancário da Conta Fácil e Poupança 

0511993-6 agência 1096, Banco Bradesco, com a nomenclatura 

SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS . Insta salientar que após perceber o 

débito indevido, a Requerente se dirigiu imediatamente até a agência do 

Banco Bradesco, e informar o que estava ocorrendo, contudo, o 

funcionário da Instituição Financeira afirmou que nada poderia fazer, pois 

o lançamento foi ordenado pela seguradora SUDAMERICA CLUBE DE 

SERVIÇOS, ora requerida, não podendo assim suspender os descontos, 

pois se tratava de um contrato vigente; Cumpre informar que a autora é 

pessoa com BAIXA INSTRUÇÃO e NUNCA CONTRATOU MODALIDADE DE 

SEGURO DE VIDA, NÃO HAVENDO NENHUMA RELAÇÃO CONTRATUAL 

COM A EMPRESA REQUERIDA, a qual vem efetuando descontos sem 

autorização, dessa maneira o VALORE DESCONTADO pela ré CAUSAM 

GRANDE IMPACTO NEGATIVO NO ORÇAMENTO MENSAL DA AUTORA. 

Além deste, ainda estão sendo descontados valores de outras empresas 

de seguro (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, PORTO SEGURO SABEMI, 

SUDAMERICA), sendo que a autora JAMAIS CONTRATOU UM SEGURO DE 

VIDA, O QUE DIRÁ QUATRO! Tal fato demonstra a FRAUDE que empresa 

seguradoras tem perpetuado, efetuando DESCONTOS INDEVIDOS 

buscando auferir lucros em cima de pessoas que não possuem instrução. 

Os descontos realizados pela ré, até o momento totalizam 187,80 (Cento e 

Oitenta e sete reais e oitenta centavos), e a autora NÃO SABE ATÉ 

QUANDO IRÃO OCORRER OS DESCONTOS, dessa maneira requer 

digne-se Vossa Excelência a conceder a antecipação de tutela afim de 

determinar que a ré suspenda imediatamente quaisquer tipos de desconto 

no benefício do autor, com fulcro no art. 84 do CDC; Dessa forma, requer 

seja reconhecido a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

determine que a parte Ré suspenda imediatamente qualquer tipo de 

desconto no benefício previdenciário do autor, e ainda a condenação da 

Ré ao pagamento de danos morais e a repetição do indébito em dobro do 

valor indevidamente descontado. (...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois 

bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO 

a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 
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complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado de seu benefício previdenciário. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em 

vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de 

sua folha de pagamento valores referentes a serviço não contratado, não 

podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que as demandadas se abstenham de 

proceder com os descontos ocorridos do Seguro de vida SUDAMERICA 

CLUBE DE SERVIÇOS na conta da autora 0511993-6 agência 1096, bem 

como com o débito automático referente ao referido seguro, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002172-85.2019.8.11.0021. INTERESSADO: LUIZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes LUIZ DOS SANTOS e ITAU UNIBANCO S/A, em que 

aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

reclamada abstenha-se de proceder com o desconto em sua folha de 

pagamento dos valores que não reconhece, referente ao objeto da ação, 

bem como a citação da parte reclamada e a sua condenação em indenizar 

os danos causados - R$ 14.422,00 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e 

dois reais). Narra a requerente que, “(...)O Requerente é aposentado, 

portador do benefício 180.498.685-0 recebendo, portanto, seus proventos 
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mensalmente no Banco Bradesco. Conforme se extrai da documentação 

acostada aos autos, em especial, a cédula de identidade, verifica-se que 

ele é analfabeto. Verificando os empréstimos realizados em seu benefício 

de aposentadoria por idade, este foi realizado de forma indevida, tendo 1- 

Empréstimo 593117100, que descontam o valor mensal de R$ 281,00 

(duzentos e oitenta e um reais) em 72 parcelas; 2- Empréstimo 595917067, 

que descontam o valor mensal de R$ 18,00 (dezoito reais) em 72 parcelas 

O autor por ser analfabeto não teve conhecimento aos termos dos 

contratos apresentados pelo Banco Ora Requerido, descumprindo o artigo 

595 do Código de Defesa do Consumidor. Por ser o Requerente 

analfabeto, deveria o Requerido ter solicitado assinatura de duas 

testemunhas a rogo, ou ter feito instrumento público, o que não foi 

realizado. Vejamos que o documento de identidade do autor consta a 

mesmo como NÃO ALFABETIZADO, onde o mesmo assina com sua digital. 

Sendo assim, devido as irregularidades do contrato, busca a Requerente 

auxilio ao poder judiciário. (...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De 

pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado de seu benefício previdenciário. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em 

vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de 

sua folha de pagamento valores referentes a serviço não contratado, não 

podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que a demandada se abstenha de proceder 

com o desconto na conta bancária da Autora dos empréstimos 593117100 

que desconta mensalmente R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) e 

595917067 que desconta mensalmente o valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais), no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 
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condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZANIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002489-83.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA ZANIN DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes MARIA ZANIN DA SILVA e BRADESCO SEGUROS S/A , 

em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

reclamada abstenha-se de proceder com o desconto em sua folha de 

pagamento dos valores que não reconhece, referente ao objeto da ação, 

bem como a citação da parte reclamada e a sua condenação em indenizar 

os danos causados - R$ 16.399,14 (dezesseis mil, trezentos e noventa e 

nove reais e quatorze centavos). Narra a requerente que, “(...)A Autora é 

cliente Requerida, sendo beneficiária do INSS, recebendo Pensão por 

morte, no qual recebe mensalmente no valor aproximado de um salário 

mínimo, está sendo VÍTIMA DE UMA PRÁTICA DE VENDA ABUSIVA, desde 

21/02/2019, protagonizado pela ré, que vem efetuando descontos mensais 

na conta no valor de R$33,32 (Trinta e três reais e trinta e dois centavos) 

e R$ 44,41 (Quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme 

extrato em anexo, valor esse que foi cobrado mês a mês, como se a 

Requerente tivesse efetuado duas contratações, tendo como referência 

no extrato bancário da Conta Fácil e Poupança 0511993-6 agência 1096, 

Banco Bradesco, com a nomenclatura BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. 

Dessa maneira, vem informar que a autora NUNCA EFETOU QUALQUER 

AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA junto a Requerida, após 

perceber os débitos indevidos, a Requerente procurou a agência da 

Requerida para obter cópia do contrato, foi informada de que o contrato 

não estaria disponível Ao entrar em contato com a Requerida, a autora foi 

informada que o débito em sua conta seria correspondente a dois 

supostos seguro de vida contratado pela autora; Cumpre informar que a 

autora é pessoa com BAIXA INSTRUÇÃO e NUNCA CONTRATOU 

MODALIDADE DE SEGURO DE VIDA, NÃO HAVENDO NENHUMA 

RELAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA REQUERIDA, a qual forneceu 

um produto ou serviço sem solicitação, configurando PRÁTICA ABUSIVA. 

Além deste, ainda estão sendo descontados valores de outras empresas 

de seguro (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, PORTO SEGURO SABEMI, 

SUDAMERICA), sendo que a autora JAMAIS CONTRATOU UM SEGURO DE 

VIDA, O QUE DIRÁ QUATRO! Tal fato demonstra a FRAUDE que empresa 

seguradoras tem perpetuado, efetuando DESCONTOS INDEVIDOS 

buscando auferir lucros em cima de pessoas que não possuem instrução. 

Os descontos realizados pela ré, até o momento totalizam R$699,57 

(Seissentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), e a 

autora NÃO SABE ATÉ QUANDO IRÃO OCORRER OS DESCONTOS, dessa 

maneira requer digne-se Vossa Excelência a conceder a antecipação de 

tutela afim de determinar que a ré suspenda imediatamente quaisquer tipos 

de desconto no benefício do autor, com fulcro no art. 84 do CDC; Dessa 

forma, requer seja reconhecido a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, determine que a parte Ré suspenda imediatamente qualquer tipo de 

desconto no benefício previdenciário do autor, e ainda a condenação da 

Ré ao pagamento de danos morais e a repetição do indébito em dobro do 

valor indevidamente descontado. (...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois 

bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO 

a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 
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requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado de seu benefício previdenciário. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em 

vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de 

sua folha de pagamento valores referentes a serviço não contratado, não 

podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que a demandada se abstenha de proceder 

com os descontos ocorridos do Seguro de vida BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA na conta da autora 0511993-6 agência 1096, bem como com 

o débito automático referente ao referido seguro, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo 

tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a 

parte requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002326-06.2019.8.11.0021. INTERESSADO: PETRO NILIO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes PETRO NILIO RODRIGUES DE SOUZA e ITAU 
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UNIBANCO S/A, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte 

seja determinado a reclamada abstenha-se de proceder com o desconto 

em sua folha de pagamento dos valores que não reconhece, referente ao 

objeto da ação, bem como a citação da parte reclamada e a sua 

condenação em indenizar os danos causados - R$ 11.082,60 (onze mil, 

oitenta e dois reais e sessenta centavos). Narra a requerente que, “(...)O 

Requerente é aposentado, portador do benefício 170.196.009-2 

recebendo, portanto, seus proventos mensalmente na Caixa Econômica 

Federal. Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, em 

especial, a cédula de identidade, verifica-se que ele é analfabeto. 

Verificando os empréstimos realizados em seu beneficio de aposentadoria 

por idade, este foi realizado de forma indevida, tendo 1- Empréstimo 

59259811, no valor de R$ 2.307,14 (dois mil trezentos e sete reais e 

quatorze centavos), que descontam o valor mensal de R$ 64,60 (sessenta 

e quatro reais e sessenta centavos) em 72 parcelas; O autor por ser 

analfabeto não teve conhecimento aos termos dos contratos 

apresentados pelo Banco Ora Requerido, descumprindo o artigo 595 do 

Código de Defesa do Consumidor. Por ser a Requerente analfabeta, 

deveria o Requerido ter solicitado assinatura de duas testemunhas a rogo, 

ou ter feito instrumento público, o que não foi realizado. Vejamos que o 

documento de identidade do autoro consta a mesma como NÃO 

ALFABETIZADA, onde a mesma assina com sua digital. Sendo assim, 

devido as irregularidades do contrato, busca a Requerente auxilio ao 

poder judiciário. (...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, 

preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, 

contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, para 

após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, eis que 

ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que junte 

declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado de seu benefício previdenciário. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em 

vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de 

sua folha de pagamento valores referentes a serviço não contratado, não 

podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que a demandada se abstenha de proceder 

com o desconto referente contrato de empréstimo 592529811, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 
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limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000057-57.2020.8.11.0021. REQUERENTE: MARLI SELKE REQUERIDO: 

ACE SEGURADORA S.A. Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes 

MARLI SELKE e ACE SEGURADORA S.A., em que aquela requer in initio 

litis e inaudita altera parte seja determinado a reclamada abstenha-se de 

proceder com o desconto em sua folha de pagamento dos valores que 

não reconhece, referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 

8.159,83 (oito mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e três 

centavos). Narra a requerente que, “(...)No caso em apresso, a autora, ao 

verificar seus extratos bancários reparou que mês a mês havia um 

desconto de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos) de uma 

seguradora, no qual ela não requisitou tal seguro. Os descontos indevidos 

iniciaram-se em dezembro de 2018 quando a segurado, tinha o nome de 

ACE SEGURADORA S/A a atual CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. como 

demonstrado em extrato bancário anexo. A autora é aposentada por 

invalidez, tem 71 anos e sofre com inúmeras dores na coluna, ou seja, 

possui de poucos valores para sua sobrevivência, gastando 

principalmente com medicamentos, assim, qual não foi sua surpresa ao 

verificar que em todos os meses estava sendo descontado valor 

considerado de sua aposentadoria. Inclusive recentemente a autora teve 

que fazer mais um financiamento para conseguir se manter em virtude dos 

inúmeros gastos com a saúde, problemas do coração e diabetes, como 

verificado em extratos anexos. Assim, através dessa Lide requer seja o 

dano cometido reparado, sessando a cobrança de seguro que não fora 

por esta solicitado, ademais, o pagamento do ressarcimento pelo dano e 

da indenização cabível no caso em espécie. (...)” Eis o breve relato dos 

fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos 

legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 
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quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, a despeito de ter relação jurídica com a 

demandada, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que 

não contratou o serviço que lhe está sendo descontado de seu benefício 

previdenciário. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco 

demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de 

pagamento valores referentes a serviço não contratado, não podendo 

continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas razões e 

os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada se abstenha de proceder com o desconto 

em folha de pagamento do débito discutido, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo 

tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a 

parte requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção
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Processo Número: 1000172-78.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOBRINHO DA SILVA (AUTOR)
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Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000172-78.2020.8.11.0021. AUTOR: DANIEL SOBRINHO DA SILVA 

REQUERIDO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BRADESCO SEGUROS 

S/A Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes DANIEL 

SOBRINHO DA SILVA e MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e Outro, em 

que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

reclamada abstenha-se de proceder com o desconto em sua folha de 

pagamento dos valores que não reconhece, referente ao objeto da ação, 

bem como a citação da parte reclamada e a sua condenação em indenizar 

os danos causados - R$ 15.388,76 (quinze mil, trezentos e oitenta e oito 

reais e setenta e seis centavos). Narra a requerente que, “(...)O Autor é 

cliente Requerida, sendo beneficiário do INSS, recebendo Aposentadoria, 

no qual recebe mensalmente no valor aproximado de um salário mínimo, 

está sendo VÍTIMA DE UMA PRÁTICA DE VENDA ABUSIVA, desde 

04/11/2019, protagonizado pela ré, que vem efetuando descontos mensais 

na conta no valor de R$97,19 (Noventa e sete reais e dezenove 

centavos), conforme extrato em anexo, valor esse que foi cobrado por 2 

meses consecutivos, tendo como referência no extrato bancário da Conta 
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Fácil e Poupança 0001414-1, agência 1096, Banco Bradesco, com a 

nomenclatura MBM PREVIDÊNCIA. Insta salientar que após perceber o 

débito indevido, a Requerente se dirigiu imediatamente até a agência do 

Banco Bradesco, e informar o que estava ocorrendo, contudo, o 

funcionário da Instituição Financeira afirmou que nada poderia fazer, pois 

o ançamento foi ordenado pela seguradora MBM PREVIDËNCIA, ora 

requerida, não podendo assim suspender os descontos, pois se tratava 

de um contrato vigente; Cumpre informar que a autora é pessoa com 

BAIXA INSTRUÇÃO e NUNCA CONTRATOU MODALIDADE DE SEGURO DE 

VIDA, NÃO HAVENDO NENHUMA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A 

EMPRESA REQUERIDA, a qual vem efetuando descontos sem autorização, 

dessa maneira o VALORE DESCONTADO pela ré CAUSAM GRANDE 

IMPACTO NEGATIVO NO ORÇAMENTO MENSAL DA AUTORA. Além deste, 

ainda estão sendo descontados valores de outras empresas de seguro 

(BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, MBM, SABEMI, SUDAMERICA E 

SOMPO), sendo que a autora JAMAIS CONTRATOU UM SEGURO DE VIDA, 

O QUE DIRÁ CINCO! Tal fato demonstra a FRAUDE que empresa 

seguradoras tem perpetuado, efetuando DESCONTOS INDEVIDOS 

buscando auferir lucros em cima de pessoas que não possuem instrução. 

Os descontos realizados pela ré, até o momento totalizam 194,38 (Cento e 

Noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), e a autora NÃO SABE 

ATÉ QUANDO IRÃO OCORRER OS DESCONTOS, dessa maneira requer 

digne-se Vossa Excelência a conceder a antecipação de tutela afim de 

determinar que a ré suspenda imediatamente quaisquer tipos de desconto 

no benefício do autor, com fulcro no art. 84 do CDC; Dessa forma, requer 

seja reconhecido a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

determine que a parte Ré suspenda imediatamente qualquer tipo de 

desconto no benefício previdenciário do autor, e ainda a condenação da 

Ré ao pagamento de danos morais e a repetição do indébito em dobro do 

valor indevidamente descontado. (...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois 

bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO 

a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado de seu benefício previdenciário. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em 

vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de 

sua folha de pagamento valores referentes a serviço não contratado, não 

podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas 
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razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que as demandadas se abstenham de 

proceder com os descontos ocorridos do Seguro de vida MBM 

PREVIDÊNCIA na conta da autor Conta Fácil 0001414-1, agência 1096, 

bem como com o débito automático referente ao referido seguro, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002490-68.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA ZANIN DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MARIA 

ZANIN DA SILVA e BANCO BRADESCO e Outro, em que aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado a reclamada abstenha-se 

de proceder com o desconto em sua folha de pagamento dos valores que 

não reconhece, referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 

15.766,20 (quinze mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte 

centavos). Narra a requerente que, “(...)A Autora é cliente da segunda 

Requerida, sendo beneficiária do INSS, recebendo Pensão por morte, no 

qual recebe mensalmente no valor aproximado de um salário mínimo, está 

sendo VÍTIMA DE FRAUDE desde 28/03/2019, protagonizado pela ré, que 

vem efetuando desconto mensal no benefício no valor de R$ 17,90 

(Dezessete reais e noventa centavos, e posteriormente R$ 18,62 (Dezoito 

Reais e Sessenta e dois centavos) conforme extrato em anexo, tendo 

como referência no extrato bancário da Conta Fácil e Poupança 

0511993-6 agência 1096, Banco Bradesco, com a nomenclatura PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Insta salientar que após 

perceber o débito indevido, a Requerente se dirigiu imediatamente até a 

agência do Banco Bradesco, e informar o que estava ocorrendo, contudo, 

o funcionário da Instituição Financeira afirmou que nada poderia fazer, 

pois o lançamento foi ordenado pela seguradora PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., ora requerida, não podendo assim 

suspender os descontos, pois se tratava de um contrato vigente; Cumpre 

informar que a autora é pessoa com BAIXA INSTRUÇÃO e NUNCA 

CONTRATOU MODALIDADE DE SEGURO DE VIDA, NÃO HAVENDO 

NENHUMA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA REQUERIDA, a qual 

vem efetuando descontos sem autorização, dessa maneira o VALORE 

DESCONTADO pela ré CAUSAM GRANDE IMPACTO NEGATIVO NO 

ORÇAMENTO MENSAL DA AUTORA. Além deste, ainda estão sendo 

descontados valores de outras empresas de seguro (BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA, PORTO SEGURO SABEMI, SUDAMERICA), sendo que a 

autora JAMAIS CONTRATOU UM SEGURO DE VIDA, O QUE DIRÁ QUATRO! 

Tal fato demonstra a FRAUDE que empresa seguradoras tem perpetuado, 

efetuando DESCONTOS INDEVIDOS buscando auferir lucros em cima de 

pessoas que não possuem instrução. Os descontos realizados pela ré, 

até o momento totalizam 383,10 (Trezentos e oitenta e três reais e dez 

centavos), e a autora NÃO SABE ATÉ QUANDO IRÃO OCORRER OS 

DESCONTOS, dessa maneira requer digne-se Vossa Excelência a 

conceder a antecipação de tutela afim de determinar que a ré suspenda 

imediatamente quaisquer tipos de desconto no benefício do autor, com 

fulcro no art. 84 do CDC; Dessa forma, requer seja reconhecido a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, determine que a parte Ré 

suspenda imediatamente qualquer tipo de desconto no benefício 

previdenciário do autor, e ainda a condenação da Ré ao pagamento de 

danos morais e a repetição do indébito em dobro do valor indevidamente 

descontado. (...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, 

preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, 

contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, para 

após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, eis que 

ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que junte 

declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 
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adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado de seu benefício previdenciário. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em 

vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de 

sua folha de pagamento valores referentes a serviço não contratado, não 

podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que as demandadas se abstenham de 

proceder com os descontos ocorridos do Seguro de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.na conta da autora 0511993-6 agência 

1096, bem como com o débito automático referente ao referido seguro, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000173-63.2020.8.11.0021. AUTOR: DANIEL SOBRINHO DA SILVA REU: 

SABEMI SEGURADORA S.A, BANCO BRADESCO Vistos em Regime de 

Exceção. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes DANIEL SOBRINHO DA SILVA e SABEMI 

SEGURADORA S.A e Outro, em que aquela requer in initio litis e inaudita 

altera parte seja determinado a reclamada abstenha-se de proceder com o 

desconto em sua folha de pagamento dos valores que não reconhece, 

referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte reclamada e a 

sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 15.998,00 (quinze 

mil, novecentos e noventa e oito reais). Narra a requerente que, “(...)O 

Autor é cliente Requerida, sendo beneficiário do INSS, recebendo 

Aposentadoria, no qual recebe mensalmente no valor aproximado de um 

salário mínimo, está sendo VÍTIMA DE UMA PRÁTICA DE VENDA ABUSIVA, 

desde 05/06/2019, protagonizado pela ré, que vem efetuando descontos 

mensais na conta no valor de R$ 49,90 (Quarenta e nove reais e noventa 

centavos , conforme extrato em anexo, valor esse que foi cobrado por 10 

vezes consecutivas, tendo como referência no extrato bancário da Conta 

Fácil e Poupança 0001414-1, agência 1096, Banco Bradesco, com a 

nomenclatura SABEMI SEGURADORA Dessa maneira, vem informar que a 

autora NUNCA EFETOU QUALQUER AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA junto a Requerida, após perceber os débitos indevidos, a 

Requerente registrou uma reclamação junto a requerida para que fosse 

interrompido as cobranças indevidas. Insta salientar, após procurar a 

agência da Requerida para obter cópia do contrato, foi informada de que o 

contrato não estaria disponível Ao entrar em contato com a Requerida, a 

autora foi informada que o débito em sua conta seria correspondente a um 

suposto seguro de vida contratado pela autora; Cumpre informar que a 

autora é pessoa com BAIXA INSTRUÇÃO e NUNCA CONTRATOU 

MODALIDADE DE SEGURO DE VIDA, NÃO HAVENDO NENHUMA 

RELAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA REQUERIDA, a qual forneceu 

um produto ou serviço sem solicitação, configurando PRÁTICA ABUSIVA. 

Além deste, ainda estão sendo descontados valores de outras empresas 

de seguro (Bradesco vida e previdência /Mbm Previdência /Sudamerica 

clube de serviços /Sompo seguros /Sabemi seguradora), sendo que a 

autora JAMAIS CONTRATOU UM SEGURO DE VIDA, O QUE DIRÁ CINCO! 

Tal fato demonstra a FRAUDE que empresa seguradoras tem perpetuado, 

efetuando DESCONTOS INDEVIDOS E FORNECENDO PRODUTO OU 

SERVIÇO SEM SOLICITAÇÃO, buscando auferir lucros em cima de 

pessoas que não possuem instrução. Os descontos realizados pela ré, 

até o momento totalizam 499,00 (Quatrocentos e noventa e nove reais), e 

a autora NÃO SABE ATÉ QUANDO IRÃO OCORRER OS DESCONTOS, 

dessa maneira requer digne-se Vossa Excelência a conceder a 

antecipação de tutela afim de determinar que a ré suspenda imediatamente 

quaisquer tipos de desconto no benefício do autor, com fulcro no art. 84 

do CDC; Dessa forma, requer seja reconhecido a inexistência de relação 

jurídica entre as partes, determine que a parte Ré suspenda imediatamente 

qualquer tipo de desconto no benefício previdenciário do autor, e ainda a 

condenação da Ré ao pagamento de danos morais e a repetição do 

indébito em dobro do valor indevidamente descontado. (...)” Eis o breve 

relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os 

requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido 

de concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 
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cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, a despeito de ter relação jurídica com a 

demandada, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que 

não contratou o serviço que lhe está sendo descontado de seu benefício 

previdenciário. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco 

demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de 

pagamento valores referentes a serviço não contratado, não podendo 

continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas razões e 

os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que as demandadas se abstenham de proceder com os 

descontos ocorridos do Seguro de vida SABEMI SEGURADORA S/A na 

conta da autora 0001414-1, agência 1096, bem como com o débito 

automático referente ao referido seguro, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo 

tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a 

parte requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZANIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002491-53.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA ZANIN DA SILVA 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A, BANCO BRADESCO Vistos em 

Regime de Exceção. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido 

de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 

300 e ss. -, tendo como partes MARIA ZANIN DA SILVA e SABEMI 

SEGURADORA S.A e Outro, em que aquela requer in initio litis e inaudita 

altera parte seja determinado a reclamada abstenha-se de proceder com o 

desconto em sua folha de pagamento dos valores que não reconhece, 

referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte reclamada e a 

sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 15.300,00 (quinze 

mil, trezentos reais). Narra a requerente que, “(...)A Autora é cliente da 

segunda Requerida, sendo beneficiária do INSS, recebendo Pensão por 

morte, no qual recebe mensalmente no valor aproximado de um salário 

mínimo, está sendo VÍTIMA DE FRAUDE desde 29/04/2019, protagonizado 

pela ré, que vem efetuando desconto mensal no benefício no valor de R$ 

30,00 (Trinta Reais), conforme extrato em anexo, tendo como referência 

no extrato bancário da Conta Fácil e Poupança 0511993-6 agência 1096, 

Banco Bradesco, com a nomenclatura SABEMI SEGURADORA AS. Insta 

salientar que após perceber o débito indevido, a Requerente se dirigiu 

imediatamente até a agência do Banco Bradesco, e informar o que estava 

ocorrendo, contudo, o funcionário da Instituição Financeira afirmou que 

nada poderia fazer, pois o lançamento foi ordenado pela seguradora 

SABEMI SEGURADORA SA, ora requerida, não podendo assim suspender 

os descontos, pois se tratava de um contrato vigente; Cumpre informar 

que a autora é pessoa com BAIXA INSTRUÇÃO e NUNCA CONTRATOU 

MODALIDADE DE SEGURO DE VIDA, NÃO HAVENDO NENHUMA 

RELAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA REQUERIDA, a qual vem 

efetuando descontos sem autorização, dessa maneira o VALORE 

DESCONTADO pela ré CAUSAM GRANDE IMPACTO NEGATIVO NO 

ORÇAMENTO MENSAL DA AUTORA. Além deste, ainda estão sendo 

descontados valores de outras empresas de seguro (BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA, PORTO SEGURO SABEMI, SUDAMERICA), sendo que a 

autora JAMAIS CONTRATOU UM SEGURO DE VIDA, O QUE DIRÁ QUATRO! 

Tal fato demonstra a FRAUDE que empresa seguradoras tem perpetuado, 

efetuando DESCONTOS INDEVIDOS buscando auferir lucros em cima de 

pessoas que não possuem instrução. Os descontos realizados pela ré, 
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até o momento totalizam 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), e a autora NÃO 

SABE ATÉ QUANDO IRÃO OCORRER OS DESCONTOS, dessa maneira 

requer digne-se Vossa Excelência a conceder a antecipação de tutela 

afim de determinar que a ré suspenda imediatamente quaisquer tipos de 

desconto no benefício do autor, com fulcro no art. 84 do CDC; Dessa 

forma, requer seja reconhecido a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, determine que a parte Ré suspenda imediatamente qualquer tipo de 

desconto no benefício previdenciário do autor, e ainda a condenação da 

Ré ao pagamento de danos morais e a repetição do indébito em dobro do 

valor indevidamente descontado. (...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois 

bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO 

a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado de seu benefício previdenciário. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em 

vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de 

sua folha de pagamento valores referentes a serviço não contratado, não 

podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que as demandadas se abstenham de 

proceder com os descontos ocorridos do Seguro de SABEMI 

SEGURADORA S/A na conta da autora 0511993-6 agência 1096, bem 

como com o débito automático referente ao referido seguro, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 
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requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-33.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOBRINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000175-33.2020.8.11.0021. AUTOR: DANIEL SOBRINHO DA SILVA REU: 

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes DANIEL SOBRINHO DA 

SILVA e SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS e Outro, em que aquela 

requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a reclamada 

abstenha-se de proceder com o desconto em sua folha de pagamento dos 

valores que não reconhece, referente ao objeto da ação, bem como a 

citação da parte reclamada e a sua condenação em indenizar os danos 

causados - R$ 15.281,70 (quinze mil, duzentos e oitenta e um reais e 

setenta centavos). Narra a requerente que, “(...)A Autora é cliente da 

segunda Requerida, sendo beneficiária do INSS, recebendo Pensão por 

morte, no qual recebe mensalmente no valor aproximado de um salário 

mínimo, está sendo VÍTIMA DE FRAUDE desde 07/08/2019, protagonizado 

pela ré, que vem efetuando desconto mensal no benefício no valor de R$ 

46,95 (Quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) conforme 

extrato em anexo, tendo como referência no extrato bancário da Conta 

Fácil e Poupança 001414-1 agência 1096, Banco Bradesco, com a 

nomenclatura SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS. Insta salientar que 

após perceber o débito indevido, a Requerente se dirigiu imediatamente até 

a agência do Banco Bradesco, e informar o que estava ocorrendo, 

contudo, o funcionário da Instituição Financeira afirmou que nada poderia 

fazer, pois o lançamento foi ordenado pela seguradora SUDAMERICA 

CLUBE DE SERVIÇOS, ora requerida, não podendo assim suspender os 

descontos, pois se tratava de um contrato vigente; Cumpre informar que a 

autora é pessoa com BAIXA INSTRUÇÃO e NUNCA CONTRATOU 

MODALIDADE DE SEGURO DE VIDA, NÃO HAVENDO NENHUMA 

RELAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA REQUERIDA, a qual vem 

efetuando descontos sem autorização, dessa maneira o VALORE 

DESCONTADO pela ré CAUSAM GRANDE IMPACTO NEGATIVO NO 

ORÇAMENTO MENSAL DA AUTORA. Além deste, ainda estão sendo 

descontados valores de outras empresas de seguro (BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA, SABEMI, SOMPO E MBM PREVIDENCIA SUDAMERICA), 

sendo que a autora JAMAIS CONTRATOU UM SEGURO DE VIDA, O QUE 

DIRÁ CINCO! Tal fato demonstra a FRAUDE que empresa seguradoras tem 

perpetuado, efetuando DESCONTOS INDEVIDOS buscando auferir lucros 

em cima de pessoas que não possuem instrução. Os descontos 

realizados pela ré, até o momento totalizam 187,80 (Cento e Oitenta e sete 

reais e oitenta centavos), e a autora NÃO SABE ATÉ QUANDO IRÃO 

OCORRER OS DESCONTOS, dessa maneira requer digne-se Vossa 

Excelência a conceder a antecipação de tutela afim de determinar que a ré 

suspenda imediatamente quaisquer tipos de desconto no benefício do 

autor, com fulcro no art. 84 do CDC; Dessa forma, requer seja 

reconhecido a inexistência de relação jurídica entre as partes, determine 

que a parte Ré suspenda imediatamente qualquer tipo de desconto no 

benefício previdenciário do autor, e ainda a condenação da Ré ao 

pagamento de danos morais e a repetição do indébito em dobro do valor 

indevidamente descontado. (...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De 

pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 
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afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado de seu benefício previdenciário. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em 

vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de 

sua folha de pagamento valores referentes a serviço não contratado, não 

podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que as demandadas se abstenham de 

proceder com os descontos ocorridos do Seguro de vida SUDAMERICA 

CLUBE DE SERVIÇOS na conta da autora 001414-1 agência 1096, bem 

como com o débito automático referente ao referido seguro, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000254-12.2020.8.11.0021. AUTOR: JOANA CAMARGO REU: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes JOANA 

CAMARGO e ITAU UNIBANCO S/A, em que aquela requer in initio litis e 

inaudita altera parte seja determinado a reclamada abstenha-se de 

proceder com o desconto em sua folha de pagamento dos valores que 
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não reconhece, referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 

29.608,11 (vinte e nove mil, seiscentos e oito reais e onze centavos). 

Narra a requerente que, “(...)O Requerente é aposentado, portador do 

benefício 148.729.465-1 recebendo, portanto, seus proventos 

mensalmente no Banco Bradesco. Conforme se extrai da documentação 

acostada aos autos, em especial, a cédula de identidade, verifica-se que 

ela é analfabeto funcional. Excelência a Requerente ao passar na porta do 

Banco Requerido, foi convidada insistentemente para entrar pelo 

funcionário do Requerido, dizendo que a Requerente tinha direito a um 

crédito disponibilizado. Vejamos que o Banco Requerido insistiu para 

Requerente entrar, aliciando a mesmo a contrair empréstimos, levando o 

mesmo a endividamento, sendo que o mesmo não tinha intenção de 

contrair empréstimos. Excelência a mesmo é analfabeta, não teve 

conhecimento aos termos do contrato, o que gera nulidade do contrato. 

Verificando o empréstimo realizado em seu benefício de aposentadoria por 

idade, este foi realizado de forma indevida, onde não foi preenchido os 

requisitos para celebração de contrato com analfabeto, onde o 

Requerente não teve acesso ao conteúdo do contrato, vez que não sabe 

ler, vejamos os empréstimos contraído: 1- Empréstimo 59932755-2, no 

valor de R$ 7.827,97 (sete mil oitocentos e vinte e sete reais e noventa e 

sete centavos), que descontam o valor mensal de R$ 215,94 (duzentos e 

quinze reais e noventa e quatro centavos) em 72 parcelas; 2- Empréstimo 

57713334-6, no valor de R$ 2.468,14 (dois mil quatrocentos e sessenta e 

oito reais e quatorze centavos), que descontam o valor mensal de R$ 

71,28 (setenta e um reais e vinte e oito centavos) em 72 parcelas; A 

autora por ser analfabeta não teve conhecimento aos termos do contrato 

apresentado pelo Banco Ora Requerido, descumprindo o artigo 595 do 

Código de Defesa do Consumidor. Por ser o Requerente analfabeto 

funcional, deveria o Requerido ter solicitado assinatura de duas 

testemunhas a rogo, ou ter feito instrumento público, o que não foi 

realizado. Vejamos que o documento de identidade da autora a mesma 

praticamente desenha seu nome, não sendo capaz de ler e compreender 

textos. Sendo assim, devido as irregularidades do contrato, busca a 

Requerente auxilio ao poder judiciário. (...)” Eis o breve relato dos fatos. 

Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão 

da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência 

da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual 

DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, a despeito de ter relação jurídica com a 

demandada, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que 
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não contratou o serviço que lhe está sendo descontado de seu benefício 

previdenciário. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco 

demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de 

pagamento valores referentes a serviço não contratado, não podendo 

continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas razões e 

os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada se abstenha de proceder com o desconto 

referente ao contrato 599327552, que desconta mensalmente o valor de 

R$ 215,94 (duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) e 

contrato 577133346 que desconta mensalmente o valor de R$ 71,28 

(setenta e um reais e vinte e oito centavos), no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo 

tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a 

parte requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000306-08.2020.8.11.0021. REQUERENTE: ODALVA DRESCH 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes ODALVA DRESCH e AVON 

COSMÉTICOS LTDA, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a reclamada exclua seu nome do rol de 

inadimplentes, haja vista que está sendo lhe cobrado valores indevidos, 

bem como a citação da parte reclamada e a sua condenação em indenizar 

os danos causados – R$ 15.364,92 (quinze mil, trezentos e sessenta e 

quatro reais e noventa e dois centavos). Narra a requerente que, “(...)A 

Reclamante foi surpreendida com a negativação – inscrição SERASA e 

SPC – de seu nome pela empresa Reclamada, pelo contrato nº. 

73944910862615162019, no valor de R$ 364,92 (trezentos e sessenta e 

quatro reais e noventa e dos centavos), constando ocorrência em 

23/09/2019, e disponibilizado em 23/11/2019. Ocorre Excelência, que a 

Reclamante é revendedora da AVON, com numero de registro 73944910, 

e conforme EXTRATO SEU CADASTRO AVON ora incluso, não existe 

nenhuma pendência, sendo que consta situação para faturamento 

LIBERADO, bem como VALORES EM ABERTO R$ 0,00, CONFORME 

DOCUMENTO INCLUSO. A reclamante já ligou inúmeras vezes no O800 DA 

RECLAMADA que é 08007082866, sendo que os atendentes alegam que 

INEXISTE PENDENCIA da mesma, e já abriram “solicitação” por duas vezes, 

uma no dia 07/02/2020 com protocolo nº. 77571516 e outro no dia 

17/02/2020 com protocolo nº. 78912180, contudo, mesmo assim o nome 

da Reclamante continua negativado. Assim, tanto no site – pelo cadastro 

da autora – como em ligações no 0800 da Reclamada, a AVON afirma que 

a reclamante nada deve a mesma, contudo, o nome da reclamante 

continua negativado junto ao SPC E SERASA conforme certidão que segue 

inclusa. Há de destacar a imensa vergonha e vexame que a reclamante 

passou a descobrir a negativação de seu nome haja vista que estava 

buscando um financiamento para compra de um veiculo, e teve o pedido 

negado pela descoberta do Banco da negativação de seu nome. Sendo 

que apesar de o Banco ter se negado a emitir a certidão SERASA/SPC 

pelo seu próprio sistema, anexa o extrato SCORE que comprova a 

diminuição da pontuação da autora pela negativação de seu nome. Assim, 

a Reclamante não é devedora da quantia de R$ 364,92, e o extrato da 

conta AVON inclusa confirma a inexistência de debito, bem como nas 

ligações no 0800 DA reclamada a mesma confirma a inexistência de 

debito, contudo, não baixa a restrição do nome da Autora junto aos órgãos 

SPC/SERASA. Sendo assim, requer a tutela de urgência para determinar a 

exclusão do seu nome do SERASA e SPC e órgãos similares, bem como 

que no mérito haja a declaração de inexistência do debito sub judice, e 

uma indenização por dano moral haja vista que a negativação indevida do 

nome causou à autora muito abalo emocional, tendo passado imensa 

vergonha. (...)”. Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, 

preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, 

contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, para 

após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, eis que 

ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que junte 

declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. De pronto, passo à análise do 

pleito de inversão do ônus da prova. Pois bem. O CDC, em seu art. 2º, 

dispõe acerca do consumidor da seguinte forma: “Art. 2° Consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo.” Analisando detidamente os autos, verifico que 

assiste razão à reclamada, conquanto de fato a relação havida entre as 

partes não será regida pelo Código de Defesa do Consumidor, 

considerando que a requerente se trata de revendedora comercial da 

empresa AVON, ou seja, não s enquadra como consumidora (destinatária 

final), uma vez que se utiliza dos produtos adquiridos para aferir lucro. 

Nesse esteira de entendimento, os doutrinadores Claudia Lima Marques, 

Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, dissertam: “(...) Destinatário 

final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele 

pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, 

não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de 

produção, leva-lo para o escritório ou residência – é necessário ser 
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destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não 

adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um 

instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do 

profissional que o adquiriu (...) (In, Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor, editora Revista dos Tribunais, 3ª Edição, 2010, pág. 105)” 

Ainda no mesmo sentido, já se julgou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER. REVENDEDOR PRODUTOS. 

INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. - O revendedor de produtos não se enquadra no conceito de 

destinatário final, pois adquire produtos com o objetivo de obter lucro. -Não 

se enquadra o revendedor no conceito de consumidor, previsto no artigo 

2º da Lei nº 8.078/90, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 

(TJ-MG - AI: 10000160870275001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da 

Mata, Data de Julgamento: 06/04/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2017)” “RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

REVENDEDORA DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS - INAPLICABILIDADE DO 

CDC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA DO ALEGADO 

DANO MORAL À LUZ DAS REGRAS CIVIS - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO - NEGATIVAÇÃO VÁLIDA - DANO 

MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 

1 - E se a demandante atuou como intermediária no resultado da venda, e 

não a destinatária final dos produtos adquiridos, descabe falar em relação 

consumerista, sendo inaplicável as regras estabelecidas no CDC, 

sobretudo no tocante à inversão do ônus da prova, e sim as que estão no 

CC. 2 - Se a revendedora recebia as cobranças na sua residência, 

poderia ter juntado aos autos a cópia de tais boletos com o registro 

bancário de pagamento ou, ainda, o demonstrativo emitido pelo caixa 

eletrônico caso a quitação tenha sido feita pela própria Apelada; no 

entanto, nada disso foi providenciado, não se podendo presumir a 

propalada quitação. Ato ilícito inocorrente. Sentença reformada. (Ap 

87332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (TJ-MT - 

APL: 00019665520138110003 87332/2014, Relator: DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2015)” “RECURSO 

INOMINADO. REVENDEDORA AVON. RELAÇÃO COM A EMPRESA QUE 

NÃO É DE CONSUMIDORA FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. 

DIVERGÊNCIA COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. Mantendo a autora relação 

comercial com a ré, não há falar em aplicação do CDC. Confessando a 

autora que deve à requerida, não há falar em repetição de valores 

indevidamente pagos. Alegação de que o débito é menor que vem 

desacompanhada de qualquer embasamento, sequer argumentos. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004447785, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 28/01/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004447785 RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 28/01/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2014)” 

Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de inversão embasada no CDC, de modo 

que a presente relação jurídica deverá ser analisa à luz do Código Civil. 

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no 

encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Como se 

sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, 

requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da “perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os 

três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim 

assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Assim, no caso em 

comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente encontra-se com 

todas as suas vendas quitadas, estando, inclusive, com o sistema liberado 

para novos pedidos, sendo a negativação totalmente infundada. O perigo 

da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, que se encontra privada de adquirir até mesmo produtos de 

primeira necessidade, caso necessite de crédito, sendo a espera ao 

provimento final por demais danosa. Nas ações que versem sobre 

cancelamento de protesto, de indevida inscrição em cadastro restritivo e 

de outras situações similares de cumprimento de obrigações de fazer 

fungíveis, a antecipação da tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação, que haja no sentido de determinar a 

providência por esponte própria e comunique nos autos. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que seja EXCLUÍDO o nome de ODALVA 

DRESCH, dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da liminar. DETERMINO que se 

designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000174-48.2020.8.11.0021. AUTOR: DANIEL SOBRINHO DA SILVA REU: 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., BANCO BRADESCO Vistos em 

Regime de Exceção. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido 

de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 

300 e ss. -, tendo como partes DANIEL SOBRINHO DA SILVA e BANCO 

BRADESCO e Outro, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a reclamada abstenha-se de proceder com o 

desconto em sua folha de pagamento dos valores que não reconhece, 

referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte reclamada e a 

sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 15.159,80 (quinze 

mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Narra a requerente 

que, “(...)O Autor é cliente Requerida, sendo beneficiário do INSS, 

recebendo Aposentadoria, no qual recebe mensalmente no valor 

aproximado de um salário mínimo, está sendo VÍTIMA DE UMA PRÁTICA DE 

VENDA ABUSIVA, desde 24/09/2019, protagonizado pela ré, que vem 

efetuando descontos mensais na conta no valor deR$39,90 (Trinta e nove 

reais e neventa centavos), conforme extrato em anexo, valor esse que foi 

cobrado por 2 vezes consecutivas, tendo como referência no extrato 

bancário da Conta Fácil e Poupança 0001414-1, agência 1096, Banco 

Bradesco, com a nomenclatura SOMPO SEGUROS. Dessa maneira, vem 

informar que a autora NUNCA EFETOU QUALQUER AQUISIÇÃO DE 

SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA junto a Requerida, após perceber os 

débitos indevidos, a Requerente registrou uma reclamação junto a 

requerida para que fosse interrompido as cobranças indevidas. Insta 

salientar, após procurar a agência da Requerida para obter cópia do 

contrato, foi informada de que o contrato não estaria disponível Ao entrar 

em contato com a Requerida, a autora foi informada que o débito em sua 

conta seria correspondente a um suposto seguro de vida contratado pela 

autora; Cumpre informar que a autora é pessoa com BAIXA INSTRUÇÃO e 

NUNCA CONTRATOU MODALIDADE DE SEGURO DE VIDA, NÃO 

HAVENDO NENHUMA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA 

REQUERIDA, a qual forneceu um produto ou serviço sem solicitação, 

configurando PRÁTICA ABUSIVA. Além deste, ainda estão sendo 

descontados valores de outras empresas de seguro (Bradesco vida e 

previdência /Mbm Previdência /Sudamerica clube de serviços /Sompo 

seguros /Sabemi seguradora), sendo que a autora JAMAIS CONTRATOU 

UM SEGURO DE VIDA, O QUE DIRÁ CINCO! Tal fato demonstra a FRAUDE 

que empresa seguradoras tem perpetuado, efetuando DESCONTOS 

INDEVIDOS E FORNECENDO PRODUTO OU SERVIÇO SEM SOLICITAÇÃO, 

buscando auferir lucros em cima de pessoas que não possuem instrução. 

Os descontos realizados pela ré, até o momento totalizam 79,80 (Setenta e 

nove reais e oitenta centavos), e a autora NÃO SABE ATÉ QUANDO IRÃO 

OCORRER OS DESCONTOS, dessa maneira requer digne-se Vossa 

Excelência a conceder a antecipação de tutela afim de determinar que a ré 

suspenda imediatamente quaisquer tipos de desconto no benefício do 

autor, com fulcro no art. 84 do CDC; Dessa forma, requer seja 

reconhecido a inexistência de relação jurídica entre as partes, determine 

que a parte Ré suspenda imediatamente qualquer tipo de desconto no 

benefício previdenciário do autor, e ainda a condenação da Ré ao 

pagamento de danos morais e a repetição do indébito em dobro do valor 

indevidamente descontado. (...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De 

pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 
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deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado de seu benefício previdenciário. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em 

vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de 

sua folha de pagamento valores referentes a serviço não contratado, não 

podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que as demandadas se abstenham de 

proceder com os descontos ocorridos do Seguro de vida SOMPO 

SEGUROS na conta da autora 0001414-1, agência 1096, bem como com o 

débito automático referente ao referido seguro, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo 

tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a 

parte requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção
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Processo Número: 1000384-02.2020.8.11.0021
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EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000384-02.2020.8.11.0021. REQUERENTE: JOANA CAMARGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes 

JOANA CAMARGO e BANCO BRADESCO, em que aquela requer in initio 

litis e inaudita altera parte seja determinado a reclamada abstenha-se de 

proceder com o desconto em sua folha de pagamento dos valores que 

não reconhece, referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 

12.928,24 (doze mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro 

centavos). Narra a requerente que, “(...)A Requerente é pensionista, 

portadora do benefício 148.729.465-1 recebendo, portanto, seus 

proventos mensalmente no Banco Bradesco. Conforme se extrai da 

documentação acostada aos autos, em especial, a cédula de identidade, 

verifica-se que ela é analfabeto funcional. Ocorre que desde o início da 

conta, 24/01/2012, da Requerente está sendo descontado diversas tarifas 

bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício, o que é 

vedado pelo BACEN. É cobrado diversas taxas referentes a serviços 

bancários, inclusive a taxa de cesta. Ocorre que o Requerente é portador 

de CONTA FÁCIL, ou seja, aquela destinada ao recebimento de 

aposentadoria, não utilizando a conta para outros fins. Além do mais a 

Requerente é analfabeta funcional, ou seja, aquela que não sabe ler nem 

escrever, apenas desenha o nome, o que impossibilitou a mesma de ler o 

contrato. Sendo assim busca auxilio jurisdicional para cancelar os 

descontos de tarifas bancários indevidos. (...)” Eis o breve relato dos 

fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos 

legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 
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seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, a despeito de ter relação jurídica com a 

demandada, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que 

não contratou o serviço que lhe está sendo descontado de seu benefício 

previdenciário. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco 

demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de 

pagamento valores referentes a serviço não contratado, não podendo 

continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas razões e 

os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada se abstenha de proceder com o desconto 

referente as tarifas bancárias descritas na inicial, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo 

tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a 

parte requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 
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dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000332-06.2020.8.11.0021. AUTOR: DENSORELO DOMINGOS FERRAZ 

DE LIMA REU: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes DENSORELO DOMINGOS FERRAZ DE LIMA e BANCO 

BRADESCO, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a reclamada abstenha-se de proceder com o desconto em 

sua folha de pagamento dos valores que não reconhece, referente ao 

objeto da ação, bem como a citação da parte reclamada e a sua 

condenação em indenizar os danos causados - R$ 21.857,24 (vinte e um 

mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Narra a 

requerente que, “(...)O Requerente é aposentado, portador do benefício 

179.064.805—7 recebendo, portanto, seus proventos mensalmente no 

Banco Bradesco. Conforme se extrai da documentação acostada aos 

autos, em especial, a cédula de identidade, verifica-se que ele é 

ANALFABETO FUNCIONAL, ou seja, aquele que não sabe ler e nem 

escreve, apenas escreve o nome. O autor é portador da conta fácil 

0515135-P, Agência 1096, Banco Bradesco. Excelência o Requerente ao 

ir receber seu benefício no Banco Requerido foi informado pelo 

funcionário do Requerido, que o Requerente tinha direito a um crédito 

disponibilizado. Vejamos que o Banco Requerido insistiu com Requerente, 

aliciando o mesmo a contrair empréstimos, levando o mesmo a 

endividamento, sendo que o mesmo não tinha intenção de contrair 

empréstimos. Excelência o mesmo é analfabeto funcional, não teve 

conhecimento aos termos do contrato, o que gera nulidade do contrato. 

Verificando o empréstimo realizado em seu benefício de aposentadoria por 

idade, este foi realizado de forma indevida, onde não foi preenchido os 

requisitos para celebração de contrato com analfabeto, onde o 

Requerente não teve acesso ao conteúdo do contrato, vez que não sabe 

ler, vejamos os empréstimos contraído: • Empréstimo 0123374104409, no 

valor de R$ 8.682,13 (oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e treze 

centavos), que descontam o valor mensal de R$ 202,27 (duzentos e dois 

reais e vinte e sete centavos) em 71 parcelas; Também esta incluso no 

contracheque de aposentaria do autor um contrato de cartão do qual não 

solicitou: • Empréstimo Contrato 20160310960038947000, que possui uma 

“reserva de margem consignável (RMC) no valor de R$ 49,90 (quarenta e 

nove reais e noventa centavos) , que não tem desconto no valor de seu 

benefício, mas afeta a margem que possui para outros possíveis 

empréstimos”. O autor por ser analfabeto não teve conhecimento aos 

termos do contrato apresentado pelo Banco Ora Requerido, descumprindo 

o artigo 595 do Código de Defesa do Consumidor. Por ser o Requerente 

analfabeto, deveria o Requerido ter solicitado assinatura de duas 

testemunhas a rogo, ou ter feito instrumento público, o que não foi 

realizado. Vejamos que o documento de identidade do autor é possível 

verificar que o mesmo é ANALFABETO FUNCIONAL, não sendo capaz de 

ler e compreender textos. Além disso, é descontado diversas tarifas 

bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício, o que é 

vedado pelo BACEN. Sendo assim, devido as irregularidades do contrato, 

busca a Requerente auxilio ao poder judiciário. (...)” Eis o breve relato dos 

fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos 

legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 
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1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, a despeito de ter relação jurídica com a 

demandada, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que 

não contratou o serviço que lhe está sendo descontado de seu benefício 

previdenciário. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco 

demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de 

pagamento valores referentes a serviço não contratado, não podendo 

continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas razões e 

os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada se abstenha de proceder com o desconto 

referente ao contrato 0123374104409 que desconta o valor mensal de R$ 

202,27 (duzentos e dois reais e vinte e sete centavos) e contrato 

20160310960038947000, que não foi solicitado e faz reserva de margem 

consignável no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 

centavos), no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de 

multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001888-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JONITAS BORGES ALVES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO JOSE MIRANDA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001888-48.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: JONITAS BORGES ALVES & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: DIVINO JOSE MIRANDA DE SOUSA Vistos 

em Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 18590991, 

verifico que o exequente não acostou aos autos planilha de débito 

atualizado, o que impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de 

ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos 

planilha atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-93.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000365-93.2020.8.11.0021. AUTOR: MARIA DA GLORIA RODRIGUES 

REU: BANCO BMG S.A Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MARIA DA 

GLORIA RODRIGUES e BANCO BMG S.A, em que aquela requer in initio litis 

e inaudita altera parte seja determinado a reclamada abstenha-se de 

proceder com o desconto em sua folha de pagamento dos valores que 

não reconhece, referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 

13.719,88 (treze mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito 
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centavos). Narra a requerente que, “(...)Primeiramente cumpre informar 

que a autora é idosa (73 anos), analfabeta funcional e pobre na acepção 

jurídica do termo, o que a coloca em vulnerabilidade em relação a parte 

requerida. Diante das dificuldades financeiras que assola a população 

deste país, a requerente precisou pactuar alguns empréstimos financeiros 

consignados em sua aposentadoria. Todavia, como o valor descontado 

não confere com o valor dos empréstimos efetuados, tampouco com o 

número de parcelas, a requerente foi ao INSS e descobriu que além dos 

empréstimos que havia efetuado, ainda existe a contratação de um 

empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC). Descobriu 

ainda, que tal empréstimo foi feito através de cartão de crédito, sobre a 

Reserva de Margem Consignável (RMC), em 10/02/2017, no valor do limite 

de R$ 1.169,00, e que desde essa data a parte requerida vem efetuado o 

descontos mensais em sua aposentadoria, cujos valores variam de R$ 

40,41 à R$ 44,52, conforme histórico de crédito emitido pelo INSS em 

anexo. Ocorre que a requerente jamais efetuou tal empréstimo sobre a 

Reserva de Margem Consignável (RCM) e nunca possuiu cartão de crédito 

do banco requerido, o que afasta por completo qualquer possibilidade de 

eventual alegação de contratação e cobrança do mesmo. Ressalta-se que 

esse tipo de empréstimos sobre o RMC, traz prejuízos incalculáveis aos 

consumidores, visto que o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim 

um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima 

fatura, tornando a dívida impagável. Conforme se denota do extrato 

acostado (em anexo), tais desconto vêm sendo efetuado mensalmente do 

benefício da autora referente à RMC há muito tempo (desde 2017), apesar 

da autora não ter sequer cartão de crédito. Excelência, a requerente 

jamais teve qualquer cartão de crédito ou efetuou qualquer empréstimos 

sobre o RCM com o banco requerido. Ressalta-se que a requerente jamais 

teve sequer intenção de efetuar empréstimos sobre a Reserva de Margem 

de Crédito (RCM), até porque as operações de credito consignado, foram 

criadas para proporcionar aos aposentados, pensionistas e servidores 

públicos uma linha de credito com juros mais baixos do que qualquer outra 

linha de credito pessoal, inclusive dispensando consulta aos órgãos de 

proteção ao credito, visto que as parcelas são descontadas diretamente 

na fonte, praticamente sem risco para as instituições financeiras. 

Ademais, não seria crível, que se a requerente fosse 

esclarecido/informado da operação, iria optar por contratar um empréstimo 

a título de saque em cartão de credito, que o nem dispõe; quando se tem o 

a opção de empréstimos com juros bem mais acessíveis. Sabemos, que a 

pratica pelos bancos de efetuarem empréstimos sobre o RCM é uma forma 

dissimulada para contratar a operação por uma via mais onerosa, sem 

prestar o devido esclarecimento ao consumidor. Essa pratica nefasta, 

fraudulenta é objeto de inúmeras reclamações junto ao banco central, 

onde o Banco BMG figura disparado no top das reclamações, 

notadamente por conta dessas operações obscuras (cartão credito), 

fraudulentas, expondo o consumidor a uma onerosidade excessiva. No 

site do Bacen está disponível consulta ao índice de reclamações contra as 

diversas Instituições Financeiras, onde o banco BMG, figura dentre as 

instituições Financeiras com maior índice de reclamação. Cabe salientar 

que inclusive já foi objeto de Ação Civil Pública, proposta pela Defensoria 

Pública do Estado do Maranhão - DPE-MA, Processo de n° 0010064- 

91.2015.8.10.0001 ao qual foi julgado procedente os termos ali requeridos 

bem como confirmado pelo TJ-MA. E no nosso Estado, o TJMT, também já 

se posicionou a 2º vara especializada de direito bancário de Cuiabá, 

PROCESSO Nº 1018620-44.2017.8.11.0041. Diante disso, por não ter a 

requerente firmado qualquer empréstimo sobre o RCM, bem como não 

possuir sequer o cartão de crédito, propõe-se a presente demanda com a 

finalidade de reparar os danos causados ao consumidor. (...)” Eis o breve 

relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os 

requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido 

de concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 
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unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, a despeito de ter relação jurídica com a 

demandada, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que 

não contratou o serviço que lhe está sendo descontado de seu benefício 

previdenciário. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco 

demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de 

pagamento valores referentes a serviço não contratado, não podendo 

continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas razões e 

os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada se abstenha de proceder com o desconto 

referente ao empréstimo sobre Reserva de Margem de Crédito, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-71.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000360-71.2020.8.11.0021. AUTOR: MARIA DA GLORIA RODRIGUES 

REU: BANCO BMG S.A Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MARIA DA 

GLORIA RODRIGUES e BANCO BMG S.A, em que aquela requer in initio litis 

e inaudita altera parte seja determinado a reclamada abstenha-se de 

proceder com o desconto em sua folha de pagamento dos valores que 

não reconhece, referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 

13.330,30 (treze mil, trezentos e trinta reais e trinta centavos). Narra a 

requerente que, “(...)Primeiramente cumpre informar que a autora é idosa 

(73 anos), analfabeta funcional e pobre na acepção jurídica do termo, o 

que a coloca em vulnerabilidade em relação a parte requerida. Diante das 

dificuldades financeiras que assola a população deste país, a requerente 

precisou pactuar alguns empréstimos financeiros consignados em seu 

benefício previdenciário de pensão por morte. Todavia, como o valor 

descontado não confere com o valor dos empréstimos efetuados, 

tampouco com o número de parcelas, a requerente foi ao INSS e 

descobriu que além dos empréstimos pactuados, ainda existe a 

contratação de um empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável 

(RMC). Descobriu ainda, que tal empréstimo foi efetuado através de cartão 

de crédito, sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC), em 

18/01/2017, no valor do limite de R$ 1.098,00, e desde essa data a parte 

requerida vem efetuado o descontos mensais em sua aposentadoria, 

cujos valores variam de R$ 35,88 à R$ 43,84, conforme histórico de 

crédito emitido pelo INSS em anexo. Ocorre que a requerente jamais 

efetuou tal empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RCM) e 

nunca possuiu cartão de crédito do banco requerido, o que afasta por 

completo qualquer possibilidade de eventual alegação de contratação e 

cobrança do mesmo. Ressalta-se que esse tipo de empréstimos sobre o 

RMC, traz prejuízos incalculáveis aos consumidores, visto que o 

pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da 

dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, tornando a 

dívida impagável. Conforme se denota do extrato acostado (em anexo), 

tais desconto vêm sendo efetuado mensalmente do benefício da autora 

referente à RMC há muito tempo (desde 2017), apesar da autora não ter 

sequer cartão de crédito. Excelência, a requerente jamais teve qualquer 

cartão de crédito ou efetuou qualquer empréstimos sobre o RCM com o 

banco requerido. Ressalta-se que a requerente jamais teve sequer 

intenção de efetuar empréstimos sobre a Reserva de Margem de Crédito 

(RCM), até porque as operações de credito consignado, foram criadas 

para proporcionar aos aposentados, pensionistas e servidores públicos 

uma linha de credito com juros mais baixos do que qualquer outra linha de 

credito pessoal, inclusive dispensando consulta aos órgãos de proteção 

ao credito, visto que as parcelas são descontadas diretamente na fonte, 

praticamente sem risco para as instituições financeiras. Ademais, não 

seria crível, que se a requerente fosse esclarecido/informado da 

operação, iria optar por contratar um empréstimo a título de saque em 

cartão de credito, que o nem dispõe; quando se tem o a opção de 

empréstimos com juros bem mais acessíveis. Sabemos, que a pratica 
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pelos bancos de efetuarem empréstimos sobre o RCM é uma forma 

dissimulada para contratar a operação por uma via mais onerosa, sem 

prestar o devido esclarecimento ao consumidor. Essa pratica nefasta, 

fraudulenta é objeto de inúmeras reclamações junto ao banco central, 

onde o Banco BMG figura disparado no top das reclamações, 

notadamente por conta dessas operações obscuras (cartão credito), 

fraudulentas, expondo o consumidor a uma onerosidade excessiva. No 

site do Bacen está disponível consulta ao índice de reclamações contra as 

diversas Instituições Financeiras, onde o banco BMG, figura dentre as 

instituições Financeiras com maior índice de reclamação. Cabe salientar 

que inclusive já foi objeto de Ação Civil Pública, proposta pela Defensoria 

Pública do Estado do Maranhão - DPE-MA, Processo de n° 0010064- 

91.2015.8.10.0001 ao qual foi julgado procedente os termos ali requeridos 

bem como confirmado pelo TJ-MA. E no nosso Estado, o TJMT, também já 

se posicionou a 2º vara especializada de direito bancário de Cuiabá, 

PROCESSO Nº 1018620-44.2017.8.11.0041. Diante disso, por não ter a 

requerente firmado qualquer empréstimo sobre o RCM, bem como não 

possuir sequer o cartão de crédito, propõe-se a presente demanda com a 

finalidade de reparar os danos causados ao consumidor (...)” Eis o breve 

relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os 

requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido 

de concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, a despeito de ter relação jurídica com a 

demandada, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que 

não contratou o serviço que lhe está sendo descontado de seu benefício 

previdenciário. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco 

demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de 

pagamento valores referentes a serviço não contratado, não podendo 

continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas razões e 

os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada se abstenha de proceder com o desconto 

referente ao empréstimo sobre Reserva de Margem de Crédito, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001259-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FERNANDES MENEGATTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001259-74.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA HELENA FERNANDES 

MENEGATTI EXECUTADO: VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ Vistos 

em Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 20047068, 

verifico que o exequente não acostou aos autos planilha de débito 

atualizado, o que impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de 

ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos 

planilha atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REMILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JUNIOR ALVARES JOSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001299-22.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: REMILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: EDSON JUNIOR ALVARES JOSE Vistos em Regime de 

Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 19896829, verifico que o 

exequente não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que 

impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010148-97.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010148-97.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: ANA LIDIA ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: EDILSON GOMES DE OLIVEIRA Vistos em Regime de 

Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 19753015, verifico que o 

exequente não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que 

impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001625-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001625-16.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ISAIAS RIBEIRO DA SILVA 

FILHO EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 19638804, 

verifico que o exequente não acostou aos autos planilha de débito 

atualizado, o que impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de 

ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos 

planilha atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001786-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SOARES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001786-26.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME EXECUTADO: JANAINA SOARES SILVA Vistos em Regime de 

Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 19760415, verifico que o 

exequente não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que 

impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001921-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PLANOS CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001921-04.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: PLANOS CONTABILIDADE 

LTDA - ME EXECUTADO: SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E 

MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME Vistos em Regime de Exceção. Em 

que pese o pleito inserido no id nº 23076578, verifico que o exequente não 

acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e 

efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001064-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LOUIS MAIA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001064-55.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: JEAN LOUIS MAIA DIAS 

EXECUTADO: ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA Vistos em Regime de 

Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 22507416, verifico que o 

exequente não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que 

impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000087-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PAES SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDARES PEDRO SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000087-29.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: GILMAR PAES SOBRINHO 

EXECUTADO: VALDARES PEDRO SOARES Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 18958689, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001920-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PLANOS CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001920-19.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: PLANOS CONTABILIDADE 

LTDA - ME EXECUTADO: SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E 

MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME Vistos em Regime de Exceção. Em 

que pese o pleito inserido no id nº 23077495, verifico que o exequente não 

acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e 

efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010250-51.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETENCIO FRANCISCO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010250-51.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: CACILDA PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: SETENCIO FRANCISCO FERREIRA Vistos em Regime de 

Exceção. Vieram-me os autos conclusos ante a insurgência de “Exceção 

de Pré-Executividade” apresentada pela executada em id nº 20851851. 

Pois bem. Em consonância com o entendimento do E. STJ, mister a oitiva 

da parte contrária antes de julgar a objeção em voga, senão vejamos in 

verbis litteris: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE, SEM A OITIVA DO 

EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. É 

obrigatório o contraditório em sede de exceção de pré-executividade, 

razão pela qual não é possível que o juízo da execução acolha a exceção 

sem a prévia oitiva do exequente, ainda que suscitada matéria cognoscível 

de ofício. 2. Recurso especial não provido. (Resp. 1279659/MG Rel. 

“Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/10/2011, DJE 27/10/2011)”. Desta feita, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar acerca da objeção de pré-executividade, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, com ou sem manifestação, devolvam-me os autos 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001202-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INERI MARQUES RIOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE XAVIER DO REGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001202-56.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: INERI MARQUES RIOS 

EXECUTADO: JOSE XAVIER DO REGO Vistos em Regime de Exceção. 

Diante da inércia do executado, consoante certidão de id nº 19312446, 

CONVERTO a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. Após, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Por 

fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001793-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CARDOSO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001793-18.2017.8.11.0021. EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXEQUENTE: REGINA CARDOSO DE SOUZA Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 17147346, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 11 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001879-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JULIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA OAB - SP396356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDIR GERSON HENNIG GALLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001879-86.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ARNALDO JULIO FERREIRA 

EXECUTADO: LAUDIR GERSON HENNIG GALLE Vistos em Regime de 

Exceção. Diante da inércia do executado, consoante certidão de id nº 

21035078, CONVERTO a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. Após, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Por 

fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000385-55.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: RENATO SOUSA LOPES 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. Tendo em vista 

que a executada informa o pagamento do valor da condenação, conforme 

petição de id nº 24965266, INTIME-SE a autora para manifestar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como 

concordância e consequente quitação integral. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DOS SANTOS BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001897-73.2018.8.11.0021. REQUERENTE: FERNANDO RODRIGUES DE 

ABREU REQUERIDO: LEONARDO DOS SANTOS BUENO Vistos em Regime 

de Exceção. Tendo em vista que a executada apresentara em sede de 

solenidade proposta de acordo, conforme petição de id nº 19039484, 

INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, valendo o silêncio como desinteresse na transação. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 12 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001028-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARIS PEDRAS E POLIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADÃO NOLETO COSTA (EXECUTADO)

VALDINEIA SOUSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001028-47.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: SOLARIS PEDRAS E 

POLIMENTOS LTDA - ME EXECUTADO: VALDINEIA SOUSA DA SILVA, 

ADÃO NOLETO COSTA Vistos em Regime de Exceção. Em que pese o 

pleito inserido no id nº 17671718, verifico que o exequente não acostou 

aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e 

efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 12 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-56.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AKYLLA PRISCILA EVANGELISTA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVAIR DOS SANTOS CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000566-56.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: AKYLLA PRISCILA 

EVANGELISTA BATISTA EXECUTADO: JEOVAIR DOS SANTOS 

CARVALHO Vistos em Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido 

no id nº 23010180, verifico que o exequente não acostou aos autos 

planilha de débito atualizado, o que impede a análise e efetivação do 

bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente 

para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do débito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa-MT, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO ALVARES (EXEQUENTE)

LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA (EXEQUENTE)

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR (EXEQUENTE)

LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES (EXEQUENTE)

LANUCCY ARAUJO ALVARES (EXEQUENTE)

DERCIO ALVARES JUNIOR (EXEQUENTE)

CARLOS ROGERIO ALVARES (EXEQUENTE)

SOLANGE GOMES ALVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (EXECUTADO)

TARCISIO CARDOSO TONHA (EXECUTADO)

JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001935-22.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: DERCIO ALVARES, LUCIA 

HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, CARLOS ROGERIO ALVARES, SOLANGE 

GOMES ALVARES, LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES, DERCIO 

ALVARES JUNIOR, LANUCCY ARAUJO ALVARES, FRANCIELLE CRISTINA 

DE MOURA GARCIA, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR 

EXECUTADO: TARCISIO CARDOSO TONHA, MAURICIO CARDOSO TONHA, 

JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA Vistos em Regime de Exceção. Em 

que pese o pleito inserido no id nº 18310233, verifico que o exequente não 

acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e 

efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 12 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-67.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARI POSSAMAI RENCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010139-67.2016.8.11.0021. REQUERENTE: MARI POSSAMAI RENCK 

REQUERIDO: DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que o demandado sagrou-se vencedor no 

recurso inominado interposto, conforme se colhe do Acórdão inserido no 

id nº 15269832, cabível a restituição dos valores despendidos à título de 

preparo recursal, eis que, diante da ausência de previsão na Lei nº 

9.099/95, aplicar-se-á o previsto no art. 82, §2º, do CPC. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. 

AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR EM 

SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. 

CONSTATADA OMISSÃO NO JULGADO COM RELAÇÃO AO REEMBOLSO 

DAS CUSTAS. É procedente o apontamento de omissão no julgado com 

relação ao reembolso das custas adiantas pela parte recorrente quando 

da interposição do Recurso Inominado, em atenção ao disposto no artigo 

42, § 1º, da Lei Federal nº 9.099/1995. Relativamente aos casos em que o 

recorrente sagrou-se vencedor – no litígio -, obtendo o provimento do 

Recurso Inominado, e por não ser beneficiário da gratuidade judiciária 

efetuou o preparo recursal, que, consoante dispõe a lei, compreende 

todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em 

primeiro grau de jurisdição, não há disposição, na legislação especial, a 

respeito do reembolso. Nesses casos, com efeito, em razão da aplicação 

subsidiária da legislação processual civil aos processos dos juizados 
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fazendários, o direito ao reembolso deve ser reconhecido com base no 

artigo 82, § 2º, do NCPC, que impõe ao vencido, que deu causa ao 

ajuizamento da demanda, o pagamento das despesas que o vencedor 

antecipou, mormente porque, consoante a regra expressa no artigo 84, 

“As despesas abrangem as custas dos atos do processo (...)”. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração, Nº 71008459307, Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, 

Julgado em: 26-06-2019)” Pelo exposto, DETERMINO a intimação da 

requerente/vencida, para que efetue o pagamento do valor despendido 

pelo demandado/vencedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE, e, INTIME-SE a demandada para manifestação, no 

prazo legal. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001922-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PLANOS CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIEIRA WENTZ E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001922-86.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: PLANOS CONTABILIDADE 

LTDA - ME EXECUTADO: VIEIRA WENTZ E CIA LTDA - ME Vistos em 

Regime de Exceção. Os autos vieram conclusos ante o pedido da 

exequente para que seja efetuada a citação em nome de sócios da 

empresa executada. Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico 

que o pleito do exequente se cuida em verdade de desconsideração da 

personalidade jurídica, instituto esse que se encontra disciplinado nos 

arts. 133 e 1.062 do CPC, o qual detém requisitos e procedimento próprio. 

Dessa feita, deixo de apreciar o pleito em voga, posto que inadequada a 

via eleita, DETERMINANDO a intimação da exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 12 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000167-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA DA SILVA EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA CARDOSO DE MELO DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000167-90.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: DIVINA MARIA DA SILVA 

EVANGELISTA EXECUTADO: ROSALIA CARDOSO DE MELO DINIZ Vistos 

em Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 22820667, 

verifico que o exequente não acostou aos autos planilha de débito 

atualizado, o que impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de 

ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos 

planilha atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 12 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-95.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO LOBO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000878-95.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CARLITO LOBO DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 
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inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos 

autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-23.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DIAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001038-23.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DOMINGAS DIAS SANTANA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos 

autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001066-88.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA MARIA SILVA E 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado pela parte autora, como alegado na inicial, de 

modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa da suposta 

inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, portanto, vejo a 

total incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o 
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presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador 

pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de 

menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE 

IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA 

DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000775-88.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDECIR LUCIANO DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado pela parte autora, como alegado na inicial, de 

modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa da suposta 

inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, portanto, vejo a 

total incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o 

presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador 

pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de 

menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE 

IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA 

DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002006-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002006-53.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ALDO FERREIRA DE BRITO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ALDO FERREIRA DE BRITO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINARES: IMPUGNAÇÃO À 

JUSTIÇA GRATUITA: Deixo de analisar o pedido de impugnação, uma vez 

que alegado em momento inoportuno, sendo que será analisado por 

ocasião de eventual interposição recursal. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR: Rejeito a preliminar, pois se confunde com o próprio mérito, além 
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disso o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para 

ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito 

constitucionalmente assegurado ao cidadão. MÉRITO: Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Trata-se de ação 

através da qual a parte autora, pretende que o réu seja condenado a 

cancelar o registro negativo, bem como a realizar o pagamento de 

indenização a título de danos morais, em virtude de ter mantido o seu nome 

no rol de inadimplentes – SERASA-, mesmo após ter pago o cheque e 

devolvido na agência para baixa da inscrição, inclusive com pagamento 

das respectivas taxas bancárias. A relação travada entre os litigantes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de 

Defesa do Consumidor. No caso em comento, o requerido manteve 

indevidamente a inscrição do nome do requerente, no Serasa, por longo 

período, mesmo tendo a parte requerente efetuado todos procedimentos 

para a baixa da inscrição do cheque 850040, e a reclamada, em 

contestação, não comprovou nada diferente do que o alegado pela parte 

reclamante, não cumprindo, pois, com o ônus que lhe incumbia, nos termos 

do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pelo que, é devido o 

cancelamento do registro e a fixação de indenização por danos morais. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela manutenção da negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. No caso, se incumbiu o autor 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito, mantido negativado pela Reclamada, 

no Serasa, discutido neste processo; b) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso (data do pagamento da tarifa de exclusão – 05/07/2016) e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) e 

extinguir o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil.. Oficie-se ao SERASA, determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo 

ao cheque 850040, ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de responsabilidade. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se 

a parte recorrida para as contrarrazões. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de 

mutirão

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-96.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEVO PEREIRA GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENE DE JESUS SILVA OAB - 036.873.261-44 (REPRESENTANTE)

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002029-96.2019.8.11.0021. INTERESSADO: DEVO PEREIRA GUIMARAES 

REPRESENTANTE: VALDENE DE JESUS SILVA REQUERIDO: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por DEVO 

PEREIRA GUIMARÃES em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso em tela, há questão de competência absoluta a ser 

aferida, que prejudica o julgamento do mérito. Consoante dispõe o art. 64, 

§ 1º, do CPC/15, “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” In casu, 

imperioso é o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado 

Especial para processar e julgar a ação. Isso porque, no caso em 

comento, verifica-se que a parte que deveria ser autora – DEVO PEREIRA 

GUIMARÃES - ajuizou a ação representado por procuração pública, 

VALDENE DE JESUS SILVA (REPRESENTANTE). Não se admite, no 

entanto, representação processual no Juizado Especial. Logo, não pode o 

representado figurar como parte em processo de competência do Juizado 

Especial. Nesse mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA 

TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA REPRESENTADA NO 

POLO ATIVO. INTERNAÇÃO, EM RESIDENCIAL, DE LONGA DURAÇÃO. 

REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Segundo os artigos 9º e 10, 

ambos da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09, é 

vedado qualquer tipo de assistência ou intervenção de terceiros, 

excetuando-se a representação legal de advogados. No caso dos autos, 

embora não haja comprovação acerca da incapacidade da parte autora, 

trata-se de demanda ajuizada por representação, sendo de rigor o 

reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. RECURSO PREJUDICADO. COMPETÊNCIA DECLINADA, DE OFÍCIO, 

COM REDISTRIBUIÇÃO PARA A JUSTIÇA COMUM. (Recurso Cível Nº 

71007267834, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 

24/01/2018). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO DO AUTOR POR TERCEIRO. 

INCOMPETÊNCIA. Impossibilidade de representação processual de pessoa 

física em sede de Juizado Especial Cível. Evidenciada a incompetência dos 

Juizados Especiais, sejam eles Cíveis ou da Fazenda Pública. Inteligência 

dos arts. 1º, 2º, §§ 1º e 4º, e art. 5º, parágrafo único da Lei nº 

12.153/2009 e dos arts. 8º à 10 da Lei nº 9.099/95. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA DESACOLHIDO. (Conflito de Competência Nº 70066075219, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos 

de Souza Junior, Julgado em 09/09/2015). Pelo exposto, declaro a 

incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a 

presente ação, e a extinção do feito, sem julgamento de mérito, com base 

no art. 51, II da lei 9099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C. Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-63.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001100-63.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LEANDRO TEIXEIRA 

REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

proposta por LEANDRO TEIXEIRA em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR 

S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento 

Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de 

relevante, para o deslinde da controvérsia, é que a parte autora sustenta 

que permaneceu com negativação indevida, por lngo período, mesmo após 

o pagamento do débito inscrito. Pugnando por danos morais. A Reclamada 

contestou com alegações genéricas acerca da não ocorrência de danos 

morais. No entanto, restou incontroverso que a multa/débito fora paga em 

18/02/2019 e a inscrição permaneceu até, pelo menos, 16/05/2019, mais 

de três meses após seu pagamento, mantendo-a no cadastro de proteção 

ao crédito, por período superior a três meses do pagamento, quando o 

prazo para retirada da inscrição, após o pagamento, não deve ultrapassar 

cinco dias úteis, restando indevida a inscrição após este prazo. Diante 

dos fatos narrados pela parte autora, e evidente hipossuficiência da parte 

Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar, inequivocamente, a legalidade da 

permanência da inscrição, objeto dos autos, nos termos do art. 373, II, do 

CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. Quando se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: 

sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio 

et non probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada mantieve os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela manutenção indevida da negativação, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

permaneceu indevida, por período superior ao permitido, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Importa consignar que a parte Reclamante não possui 

outra anotação, junto ao SPC/SERASA, anterior a esta. Assim, não há que 

se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), em proporção ao valor inscrito, quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) RATIFICAR A 

LIMINAR CONCEDIDA; b) DECLARAR a inexistência do débito mantido 

inscrito, no valor de R$ 290,56 (duzentos e noventa reais e cinqüenta e 

seis centavos), inscrito em 19/11/2018; b) CONDENAR a parte Reclamada, 

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso (19/02/2019 – data do pagamento da obrigação) e correção 

monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), e extinguir o 

processo, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo 

ao débito, ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

P.I.C Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001098-93.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE DOMINGOS DA SILVA 

MAIA REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO (DANOS MATERIAIS) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES proposta 
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por JOSÉ DOMINGOS DA SILVA MAIA em desfavor de AGUILERA AUTO 

PEÇAS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, o autor 

referiu que realizou negócio jurídico com a ré pelo qual adquiriu uma peça 

para conserto de seu caminhão, no valor de R$ 372,00 ( trezentos e 

setenta e dois reais), tendo a mesma vinda com defeito tentou trocá-la no 

prazo de garantia e lhe foi negado pela parte reclamada. Razão pela qual 

requer a devolução do valor da peça, danos morais e lucros cessantes. A 

reclamada, por sua vez, alega que a culpa foi do reclamante que tentou 

adaptar a peça inadequada para seu caminhão, por imprudência ou 

imperícia do mecânico, danificando a peça. Assim, no mérito, 

depreende-se que a pretensão merece parcial suporte, pois tendo a peça 

ido para a análise da garantia da reclamada, deveria ter negada a sua 

devolução através de laudo técnico atestando a inutilização da peça por 

mau uso do requerente. Logo, houve desacordo comercial, este ocorreu 

em relação à ré, que não cumpriu a obrigação que lhe cabia, não 

entregando laudo que comprovasse que a peça foi danificada pelo autor. 

E, incorrendo a requerida em prática de agir ilícito, há falar em pretensão 

indenizatória. Entretanto, não da forma pretendida pela requerente, pois o 

demandado não deve ser condenado a indenização em danos morais. No 

que tange ao arbitramento de indenização, a título de dano moral, em que 

pese o notório aborrecimento, causado ao autor, em razão da falta de 

entrega, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a 

indenização. Tratando-se de ausência de entrega troca de produtos 

adquiridos, ou apresentação de laudo técnico, não há que se falar em 

danos morais, sobretudo quando não demonstrada qualquer situação 

extraordinária a que tenha o autor se submetido pela compra frustrada, 

que, por sua vez, também não juntou laudo técnico atestando o defeito de 

fábrica da peça. O caso revela mero incômodo passível de, por si só, 

ensejar indenização de ordem moral, pois não atingido direitos de 

personalidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPRA DE ARMAS. PAGAMENTO REALIZADO. AUSENCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. DESFAZIMENTO DO 

NEGÓCIO. DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSENCIA DE 

VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO 

AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007368996, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais/RS, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/02/2018) Logo, 

é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que 

cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo 

indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem 

médio” não transcende a contrariedade, jamais podendo ser acolhido 

como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado. Assim, não há falar 

em indenização a título de danos morais no proceder da reclamada. Com 

relação aos lucros cessantes, também entendo indevidos pois estes não 

se presumem, sendo que a mera expectativa de trabalho não induz 

necessariamente a prova de lucro cessante, ainda mais não havendo 

provas mais contundentes de contratações frustradas do requerente, 

apenas “previsão”. O valor pago deve ser devolvido na forma simples, 

pois inaplicável no caso a hipótese do art. 42, parágrafo do CDC. Ante o 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça 

inicial para o fim de: a) Declarar desfeito o negócio entre as partes, 

discutido nos autos, e condenar a reclamada, a título de indenização por 

danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 372,00 

(trezentos e setenta e dois reais), para o reclamante, corrigido 

monetariamente, pelo INPC, com incidência a partir do desembolso, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu 

arbitramento; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte 

recorrida para as contrarrazões. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de 

mutirão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001576-04.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FLAVIO FORNERO BELFORT 

VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

FLAVIO FORNERO BELFORT VIEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

regularização da tensão do Observa-se que a causa, em exame, ostenta 

complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a 

necessidade de perícia técnica, expediente que não se compatibiliza com 

o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, consoante 

determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação em 

epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte recorrida para as 

contrarrazões. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão
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HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000944-75.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA CAROLINA 

FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da 

alegada falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte 

autora que possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga 

junto à parte ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade 

onde reside – Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta 

que há mais de 11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela 

única operadora que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz 

ter tentado resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve 

êxito. Com isso, requer a adequada disponibilização do serviço e 

indenização por danos morais. Essa questão, porém, assume contornos 

que exorbitam dos limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela 

complexidade da investigação técnica a ser desenvolvida, seja por 

implicar direitos de caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se 

que são recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou 

ausência do serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia 

que a solução não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação 

coletiva para melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem 

da suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado na 

residência da parte autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar 

sem sombra de dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da 

linha, e os motivos que a determinaram, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. 

AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA 

DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))
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HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001029-61.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE ERIBALDO LIMA DE 

FREITAS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001000-11.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SILVIA BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ROBERT GOUVEIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001007-03.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JEAN ROBERT GOUVEIA 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 
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dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANA MARIA MINELLI LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000969-88.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LOHANA MARIA MINELLI 

LOBO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 
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elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001055-59.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SIDNEI SILVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001918-15.2019.8.11.0021. INTERESSADO: PAULO ROBERTO DONATO 

REQUERIDO: MAGNO HENNING FIGUEREDO, MARIA SOARES FERREIRA 

Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que as partes 

reclamadas, apesar de devidamente citadas e intimadas, não 

compareceram a audiência de conciliação (Id. 30045383), não 

apresentaram contestação, e nem justificativa plausível. Desta forma deve 

ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos 

termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a omissão das 

reclamadas importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Almeja a parte reclamante o recebimento da importância de 

R$14.949,61 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e um centavos), referente a dívida que não foi paga. Pois bem. 

No que tange aos valores devidos, resta incontroverso nos autos o 

inadimplemento das partes reclamadas. E, de outro turno, não havendo 

prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister se faz a 

procedência do pedido inicial. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, julgo procedente o pedido inaugural, para condenar, 

solidariamente, as partes reclamadas, a pagarem, a parte reclamante, o 

valor de R$14.949,61 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e nove reais 

e sessenta e um centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data de 

ingresso da ação, uma vez que já ingressou com planilha atualizada de 

cálculos. Deixo de condenar as partes reclamadas no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 
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Intime-se. Cumpra-se. P.I.C. Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002254-19.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

FONSECA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Decido. Da preliminar Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela reclamada, uma vez que, 

conforme o extrato de negativações trazido com a inicial (mov. ID 

26028574) a solicitante das restrições ali constantes é a empresa aqui 

reclamada, Natura Cosméticos, não havendo que se falar em 

responsabilidade de terceiros em razão de cessão de crédito. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. No Mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS 

proposta por ANA PAULA DA SILVA FONSECA em desfavor de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que as negativações são indevidas. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte 

ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte 

autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Em que pese existam outras negativações em nome da autora, 

verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se tratarem de 

negativações das quais houve demonstração de que estão sendo 

questionadas judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, ao que se extrai dos autos, a demandante foi vítima de 

falsários e possui outras restrições creditícias, as quais igualmente estão 

sendo questionadas em juízo, o que justifica a aplicação de verba 

indenizatória em valores reduzidos, exatamente com o escopo de não vir a 

propiciar o enriquecimento indevido da demandante. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE É DO FORNECEDOR 

DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE 

QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE 

DANOS MORAIS, CONSIDERANDO O FRACIONAMENTO DE AÇÕES COM O 

MESMO OBJETO LITIGIOSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. 

Narra a parte autora que foi inscrita em órgão de proteção ao crédito pela 

ré, sem, contudo, ter solicitado qualquer dos serviços por ela prestados, 

sendo indevida a anotação. 2. Insurge-se a recorrente requerendo, em 

síntese, a majoração do dano moral, em virtude da inscrição indevida. 3. A 

partir da leitura dos autos, vê-se que a autora foi vítima de diversos 

contratos fraudulentos que geraram outras inscrições negativas nos 

órgãos de restrição ao crédito, objeto de ações judiciais, nas quais é 

questionada a legitimidade do débito e das anotações. 4. Tal situação não 

pode ser ignorada. Isso porque um mesmo fato danoso e, por conseguinte 

toda a sua repercussão dá ensejo a uma única reparação moral. 5. Não se 

desconhece, é claro, que diferentes inscrições indevidas oriundas de 

diferentes negócios fraudulentos concretizam cada uma um ilícito, 

merecendo reparações. 6. Porém, a multiplicidade de inscrições negativas, 

quando decorrentes do mesmo fato, reclama tratamento jurídico único, eis 

que não se pode admitir enriquecimento sem causa daquele que se viu 

atingido pelo negócio fraudulento. 7. Nesse mesmo sentido, esta Turma 

Recursal recentemente decidiu: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, 

CONSIDERANDO O FRACIONAMENTO DE AÇÕES COM O MESMO OBJETO 

LITIGIOSO, QUAL SEJA, CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA MEDIANTE 

UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007389919, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 28/03/2018) 8. Logo, o 

quantum indenizatório arbitrado em R$ 9.370,00(...) merece ser reduzido 

para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de atender aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros usualmente 

adotados pelas Turmas Recursais em situações análogas. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71007544364, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 18-07-2018) Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente às dívidas em litígio, quais sejam, contrato 

nº 1606019486002, no valor de R$ 197,00, de 15/07/2019; contrato nº 

1605828892002 no valor de R$ 294,00 de 10/07/2019; contrato nº 

1605464050002 no valor de R$ 263,00 de 02/07/2019; contrato nº 

1606019486001 no valor de R$ 197,00 de 24/06/2019; contrato nº 

1605119937002 no valor de R$ 148,00 de 24/06/2019; contrato nº 
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1605097365002 no valor de R$ 136,00 de 21/06/2019; contrato nº 

1605828892001 no valor de R$ 294,00 de 19/06/2019; e contrato nº 

1605464050001 no valor de R$ 263,00 de 11/06/2019; e ainda, a título de 

danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação mais antiga – 11/06/2019 - e 

correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002257-71.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

FONSECA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Decido. 

Da preliminar Rejeito a preliminar de incompetência territorial arguida pela 

reclamada, uma vez que, conforme comprovante de endereço em nome da 

autora trazido com a inicial (mov. ID 26028572) a requerente reside na 

Comarca de Água Boa-MT, sendo esta competente para apreciação do 

feito. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No Mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS 

proposta por ANA PAULA DA SILVA FONSECA em desfavor de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que as negativações são indevidas. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte 

ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte 

autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Em que pese exista outra negativação em nome da autora, 

verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se tratar de 

negativação da qual houve demonstração de que está sendo questionada 

judicialmente. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, ao que se 

extrai dos autos, a demandante foi vítima de falsários e possui outras 

restrições creditícias (movs. ID 26028575/ 26028576), as quais igualmente 

estão sendo questionadas em juízo, o que justifica a aplicação de verba 

indenizatória em valores reduzidos, exatamente com o escopo de não vir a 

propiciar o enriquecimento indevido da demandante. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE É DO FORNECEDOR 

DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE 

QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE 

DANOS MORAIS, CONSIDERANDO O FRACIONAMENTO DE AÇÕES COM O 

MESMO OBJETO LITIGIOSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. 

Narra a parte autora que foi inscrita em órgão de proteção ao crédito pela 

ré, sem, contudo, ter solicitado qualquer dos serviços por ela prestados, 

sendo indevida a anotação. 2. Insurge-se a recorrente requerendo, em 

síntese, a majoração do dano moral, em virtude da inscrição indevida. 3. A 

partir da leitura dos autos, vê-se que a autora foi vítima de diversos 

contratos fraudulentos que geraram outras inscrições negativas nos 

órgãos de restrição ao crédito, objeto de ações judiciais, nas quais é 

questionada a legitimidade do débito e das anotações. 4. Tal situação não 

pode ser ignorada. Isso porque um mesmo fato danoso e, por conseguinte 

toda a sua repercussão dá ensejo a uma única reparação moral. 5. Não se 

desconhece, é claro, que diferentes inscrições indevidas oriundas de 

diferentes negócios fraudulentos concretizam cada uma um ilícito, 

merecendo reparações. 6. Porém, a multiplicidade de inscrições negativas, 

quando decorrentes do mesmo fato, reclama tratamento jurídico único, eis 

que não se pode admitir enriquecimento sem causa daquele que se viu 

atingido pelo negócio fraudulento. 7. Nesse mesmo sentido, esta Turma 

Recursal recentemente decidiu: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, 

CONSIDERANDO O FRACIONAMENTO DE AÇÕES COM O MESMO OBJETO 

LITIGIOSO, QUAL SEJA, CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA MEDIANTE 

UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007389919, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 28/03/2018) 8. Logo, o 

quantum indenizatório arbitrado em R$ 9.370,00(...) merece ser reduzido 

para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de atender aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros usualmente 

adotados pelas Turmas Recursais em situações análogas. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71007544364, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 18-07-2018) Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 
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inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 318,00; e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento disponibilização da negativação – 21/08/2019 - e 

correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-23.2019.8.11.0021
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ISLEIA DIAS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000941-23.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ISLEIA DIAS DE CASTRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação, conforme manifestação registrada em 

termo de mov. ID 29905621. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Arquive-se este processo. Cumpra-se. Submeto a 

decisão à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-22.2019.8.11.0021
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CINTIA BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001051-22.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CINTIA BEZERRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado pela parte autora, como alegado na inicial, de 

modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa da suposta 

inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, portanto, vejo a 

total incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o 

presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador 

pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de 

menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE 

IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA 

DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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1000964-66.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ELIZANGELA ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação, conforme manifestação 

registrada em termo de mov. ID 29906791. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. Cumpra-se. 

Submeto a decisão à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Processo Número: 1000384-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERREIRA MACHADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO KANAXUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUCIO SARDINHA DE MORAES OAB - GO46631 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000384-36.2019.8.11.0021. INTERESSADO: ITAMAR FERREIRA 

MACHADO REQUERIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO KANAXUE Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo, porém há situações 

preliminares que se revelam na espécie prejudiciais ao mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE proposta por ITAMAR FERREIRA 

MACHADO em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO KANAXUE. 

Verificando os fatos narrados na inicial depreende-se que a parte autora 

busca o pagamento dos valores apontados no cheque com os seguintes 

dados: Banco ITAÚ, Agência 4433, Conta corrente nº 06774-3, Nº Cheque 

SA-000586, valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ocorre que 

resta evidente que o aludido cheque foi devolvido pelo banco em razão da 

“alínea 25” (CANCELAMENTO DO TALONÁRIO PELO BANCO SACADO), 

conforme cártula em mov. ID 18752627, não havendo que se falar em 

responsabilidade do suposto emitente do cheque, já que se presume que 

tal cártula sequer tenha chegado às suas mãos. In casu, a 

responsabilidade por eventuais danos deve ser apurado perante o banco 

sacado e não frente ao correntista. Neste sentido: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. ALÍNEA 25. 

CANCELAMENTO DE TALONÁRIO PELO BANCO SACADO. 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDOR. 

CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17, CDC. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, CDC. A instituição financeira sacada 

é responsável pela reparação dos danos que atingem o credor quando há 

devolução de cheque pelo motivo da alínea 25 - cancelamento de talonário 

pelo banco sacado. É caso de falha na prestação do serviço, merecendo 

o credor ter seu prejuízo reparado por ser vítima do evento, ou seja, 

consumidor equiparado. Hipótese de devolução que pressupõe que o 

talonário não tenha chegado às mãos do correntista, supostamente 

emitente. Inteligência dos arts. 14 e 17, ambos do CDC. Danos materiais 

configurados. Sucumbência invertida. APELO PROVIDO.. (Apelação Cível 

Nº 70060931656, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 20/11/2014). Ante o exposto, 

reconheço de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam para o 

fim de extinguir o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 

485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000887-57.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIMAR APARECIDA 

FERREIRA DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da 

alegada falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte 

autora que possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga 

junto à parte ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade 

onde reside – Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta 

que há mais de 11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela 

única operadora que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz 

ter tentado resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve 

êxito. Com isso, requer a adequada disponibilização do serviço e 

indenização por danos morais. Essa questão, porém, assume contornos 

que exorbitam dos limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela 

complexidade da investigação técnica a ser desenvolvida, seja por 

implicar direitos de caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se 

que são recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou 

ausência do serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia 

que a solução não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação 

coletiva para melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem 

da suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado pela parte 

autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de 

dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos 

que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO 

COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE 

OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 
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jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001680-93.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Da preliminar Não se caracteriza 

a falta de interesse de agir em razão da suposta ausência de pretensão 

resistida alegada pela reclamada, uma vez que não se faz necessário o 

esgotamento da via administrativa para o pleno acesso ao Poder 

Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No mérito Trata-se de reclamação 

c/c indenização por danos morais proposta por SEBASTIÃO PEREIRA DE 

SOUZA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A visando a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais, inexigibilidade dos débitos e cancelamento do protesto do nome do 

autor no respectivo serviço notarial por entender indevida a cobrança. Por 

sua vez, a reclamada alegou em sua defesa que o protesto da dívida é 

legítimo, já que decorrente débitos não adimplidos pela parte autora, 

conforme detalhamento dos documentos colacionados com a inicial (mov. 

ID 22680521). Aduz ainda que, conforme disposição legal, a baixa do 

protesto de título, caso tenha sido pago, é ônus que incumbia ao 

reclamante. Pugna pela improcedência da ação. De fato, vê-se que a 

empresa reclamada logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, nos termos art. 373, 

II, do CPC, pois comprovou a regularidade da cédula de crédito bancário 

contratada e não paga tempestivamente pelo reclamante, evidenciado pelo 

demonstrativo de pagamentos trazido com a inicial (mov. ID 22680521). 

Logo, demonstrada a legitimidade do protesto do título em nome do autor, já 

que restou incontroversa a inadimplência, pois realizou pagamentos fora 

do prazo de vencimento à época que houve o protesto do título, em 

13/11/2017, conforme documento em mov. ID 22680510. Frise-se ainda 

que, nos termos do artigo 26 da Lei 9.492/97, em se tratando de protesto 

legítimo, como é o caso em tela, incumbe ao devedor a baixa do 

apontamento, devendo comparecer ao cartório de posse do comprovante 

de pagamento e solicitar a devida regularização, o que não foi feito pela 

parte autora. Nesse sentido: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

MANUTENÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO APÓS QUITAÇÃO. BAIXA QUE 

INCUMBE AO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE RESTRIÇÃO 

CREDITÍCIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO 

EVIDENCIADOS. Havendo o protesto decorrido de exercício regular de 

direito, incumbe ao devedor providenciar na baixa do mesmo. Da análise 

da documentação aos autos encartada, resta evidenciado o pagamento da 

dívida vencida em 10/06/2012 em 09/07/2016, após o protesto do título 

correspondente (nº 117877/5), procedido em 02/07/2014. Consoante 

determina o art. 26 da Lei 9.492/97, em se tratando de protesto legítimo, 

incumbe ao devedor a baixa do apontamento, diretamente no Tabelionato 

correspondente, não se podendo, destarte, impor-se à demandada 

obrigação que cabia ao devedor. No que diz com a manutenção da 

inscrição em organismo de proteção creditícia, esta decorrente do 

protesto citado, insta ressaltar que o próprio demandante, na inicial, afirma 

inexistir certeza quanto ao registro negativo, cabendo ao mesmo, de igual 

sorte, o dever de apresentar prova neste sentido, consoante o art. 333, 

inc. I, do CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005062674, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, 

Julgado em 11/11/2014). Por fim, ressalto que em momento algum o 

Reclamante comprova que o Reclamado se recusou a lhe fornecer a carta 

de anuência para baixar o protesto no cartório, tampouco demonstra ter 

feito qualquer solicitação nesse sentido. Portanto, demonstrada a 

regularidade do protesto pelo título não quitado e inexistindo comprovação 

de má prestação do serviço ou qualquer ato ilícito por parte da reclamada, 

Assim, ausentes os pressupostos que informam a espécie, não vejo como 

acolher os pedidos do autor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Revogo a medida liminar anteriormente 

concedida. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Submeto o 

presente Projeto de Sentença à MM. Juíza de Direito para apreciação e 

posterior homologação atendendo o disposto no artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-25.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA THEMOTEO LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001691-25.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA MADALENA DA SILVA 

THEMOTEO LEONARDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Primeiramente declaro prescrita todas às 

pretensões anteriores a 20/08/2014, em obediência a prescrição 

quinquenal prevista no Decreto 20.910/32. Trata-se de RECONHECIMENTO 

DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM PAGAMENTO DE VERBAS 

RESPECTIVAS propostas por MARIA MADALENA DA SILVA THEMOTEO 

LEONARDO em face do MUNICIPIO DE AGUA BOA - MT, onde a parte 

autora alega, em síntese, que foi contratada de 1994 até o ano de 2017 

para laborar na função de professora, requerendo o pagamento das 

férias acrescidas de 1/3 constitucional e em dobro, 13º, bem como 

recolhimento do FGTS do período relatado. Finaliza ainda requerendo o 

reconhecimento do vínculo empregatício do período em que laborou na 

função descrita em sua inicial. Pois bem. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. 

Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o “Decreto 

20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse 

modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS 
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em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. 

Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo 

interno não provido.” (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 

16/03/2016). No mais, dos autos se extrai que a Requerente foi contratada 

pelo MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT, sem concurso público, em 

01/02/2014, para laborar na função professora. É certo que a contratação 

temporária é modalidade excepcional de ingresso nos quadros do serviço 

público, permitida para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, conforme preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição 

Federal, verbis: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: [...] IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Vale 

esclarecer, que a despeito de tratar-se de atividade essenciais, quando 

preenchidos os requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, 

ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório. O 

Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que “A 

natureza permanente de algumas atividades públicas - como as 

desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não 

afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores 

destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade 

circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do 

serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a 

contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República” 

(ADI 3247, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 

1808-2014). O instituto da contratação temporária, não obstante sua 

importância para a garantia do funcionamento da máquina pública em 

situações ocasionais, comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade 

de Concursos Públicos para o preenchimento de funções públicas que 

deveriam ser permanentes. É o que se verifica no caso em comento, 

porquanto descaracterizado o caráter temporário e excepcional do 

contrato por tempo determinado. Isto porque, a Lei Municipal nº 453/2015, 

autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação por 

um período de até 12 (doze) meses, conforme carga horária estabelecida 

no referido documento. Veja-se: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: 

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; [...] § 2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” Desta feita, declaro nulo os 

contratos temporários discutidos nestes autos, no período compreendido 

entre 01/02/2014 a 24/12/2017. No tocante ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS adoto o posicionamento do STF, ao julgar, em 

repercussão geral, o RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, 

estabeleceu que, declarada a nulidade dos contratos celebrados, o 

recolhimento do FGTS por parte da Administração Pública em favor do 

trabalhador é medida que se impõe pela literalidade do disposto no art. 

19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida na 

oportunidade. Confira-se: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-Ada Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-Ada Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador a depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, 

Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL02679-01 PP-00068).” 

Veja-se: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 

PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO 

DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 

DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).” Assim, não houve rompimento 

do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a 

Requerente prestou Serviços de professora, pelo que permanece o 

contratante obrigado ao pagamento das férias correspondente a todo o 

período contratual, ou seja, do período não prescrito, compreendidos a 

data de 20/08/2014 a 24/12/2017, acrescidas do terço constitucional, ao 

cabo de 12 (doze) meses de vigência do contrato, sob pena de 

enriquecimento sem causa. Ademais, conforme já mencionado, as verbas 

devidas aos servidores públicos estão previstas no art. 39, §3º da 

Constituição Federal, o que desde já reconhecemos as verbas devidas a 

que a Requerente faz jus. Entretanto, no caso em apreço, a Requerente 

não tem direito a receber a multa do 477 da CLT, do 467 da CLT, nem 

mesmo aviso prévio, vez que, não se trata aqui de empregado celetista e 

sim, servidor público. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA 

PRESENTE AÇÃO para: A) DETERMINAR o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a Requerente prestou 

serviços ao MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT em razão do contrato 

temporário constante dos autos, compreendido entre 20/08/2014 e 

24/12/2017, além do pagamento das verbas rescisórias referentes a 13º, 

férias em dobro e férias proporcionais; B) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação (20/08/2019); C) A correção monetária incidirá a 

partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação, a ser apurado na fase executória mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente na fase de 

cumprimento de sentença. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no 

percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. 

II). No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Por imposição do disposto no artigo 

496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de 

jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 

496, §3º, inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos 
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voluntários. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos 

artigos 534 e 535 do NCPC. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-24.2019.8.11.0021
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NUBIA CANDIDA TAVARES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000928-24.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NUBIA CANDIDA TAVARES 

DE FREITAS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada 

falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que 

possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte 

ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade onde reside – 

Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 

11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora 

que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado 

resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com 

isso, requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por 

danos morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos 

limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da 

investigação técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de 

caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se que são 

recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do 

serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia que a solução 

não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação coletiva para 

melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o 

caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. 

Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso 

dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no 

cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem da 

suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado pela parte 

autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de 

dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos 

que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO 

COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE 

OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)
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HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001696-47.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NILZA SANTANA DE JESUS 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Primeiramente declaro prescrita todas às pretensões anteriores a 

20/08/2014, em obediência a prescrição quinquenal prevista no Decreto 

20.910/32. Trata-se de RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

COM PAGAMENTO DE VERBAS RESPECTIVAS propostas por NILZA 

SANTANA DE JESUS OLIVEIRA em face do MUNICIPIO DE AGUA BOA - 

MT, onde a parte autora alega, em síntese, que foi contratada há mais de 

10 anos, até o ano de 2017, para laborar na função de professora, 

requerendo o pagamento das férias acrescidas de 1/3 constitucional e em 

dobro, 13º, bem como recolhimento do FGTS do período relatado. Finaliza 

ainda requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício do período em 

que laborou na função descrita em sua inicial. Pois bem. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior 

dilação probatória. Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, o “Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a 

lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito 

relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 

1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 

10/12/2009). 2. Agravo interno não provido.” (AgRg no REsp 1525652/MG, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). No mais, dos autos se extrai que a 

Requerente foi contratada pelo MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT, sem 

concurso público, em 01/02/2014, para laborar na função professora. É 

certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de ingresso 

nos quadros do serviço público, permitida para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, conforme preceitua o artigo 

37, inciso IX da Constituição Federal, verbis: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

a seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
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interesse público.” Vale esclarecer, que a despeito de tratar-se de 

atividade essenciais, quando preenchidos os requisitos do artigo 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de 

caráter excepcional e transitório. O Supremo Tribunal Federal já firmou 

orientação no sentido de que “A natureza permanente de algumas 

atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, 

educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização 

constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda 

eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao 

excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a 

contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do 

art. 37, inc. IX, da Constituição da República” (ADI 3247, Relator (a): Min. 

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 1808-2014). O instituto 

da contratação temporária, não obstante sua importância para a garantia 

do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes. É o que se verifica no caso em comento, porquanto 

descaracterizado o caráter temporário e excepcional do contrato por 

tempo determinado. Isto porque, a Lei Municipal nº 453/2015, autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação por um 

período de até 12 (doze) meses, conforme carga horária estabelecida no 

referido documento. Veja-se: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: 

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; [...] § 2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” Desta feita, declaro nulo os 

contratos temporários discutidos nestes autos, no período compreendido 

entre 01/02/2014 a 24/12/2017. No tocante ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS adoto o posicionamento do STF, ao julgar, em 

repercussão geral, o RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, 

estabeleceu que, declarada a nulidade dos contratos celebrados, o 

recolhimento do FGTS por parte da Administração Pública em favor do 

trabalhador é medida que se impõe pela literalidade do disposto no art. 

19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida na 

oportunidade. Confira-se: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-Ada Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-Ada Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador a depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, 

Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL02679-01 PP-00068).” 

Veja-se: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 

PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO 

DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 

DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).” Assim, não houve rompimento 

do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a 

Requerente prestou Serviços de professora, pelo que permanece o 

contratante obrigado ao pagamento das férias correspondente a todo o 

período contratual, ou seja, do período não prescrito, compreendidos a 

data de 20/08/2014 a 24/12/2017, acrescidas do terço constitucional, ao 

cabo de 12 (doze) meses de vigência do contrato, sob pena de 

enriquecimento sem causa. Ademais, conforme já mencionado, as verbas 

devidas aos servidores públicos estão previstas no art. 39, §3º da 

Constituição Federal, o que desde já reconhecemos as verbas devidas a 

que a Requerente faz jus. Entretanto, no caso em apreço, a Requerente 

não tem direito a receber a multa do 477 da CLT, do 467 da CLT, nem 

mesmo aviso prévio, vez que, não se trata aqui de empregado celetista e 

sim, servidor público. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA 

PRESENTE AÇÃO para: A) DETERMINAR o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a Requerente prestou 

serviços ao MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT em razão do contrato 

temporário constante dos autos, compreendido entre 20/08/2014 e 

24/12/2017, além do pagamento das verbas rescisórias referentes a 13º, 

férias em dobro e férias proporcionais; B) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação (20/08/2019); C) A correção monetária incidirá a 

partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação, a ser apurado na fase executória mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente na fase de 

cumprimento de sentença. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no 

percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. 

II). No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Por imposição do disposto no artigo 

496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de 

jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 

496, §3º, inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos 

voluntários. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos 

artigos 534 e 535 do NCPC. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-97.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN CHRISTOPHER PFOST FERREIRA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000852-97.2019.8.11.0021. REQUERENTE: KELVIN CHRISTOPHER PFOST 

FERREIRA VAZ REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada 

falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que 

possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte 

ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade onde reside – 

Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 

11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora 

que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado 

resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com 

isso, requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por 

danos morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos 

limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da 

investigação técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de 

caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se que são 

recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do 

serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia que a solução 

não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação coletiva para 

melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o 

caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. 

Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso 

dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no 

cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem da 

suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado pela parte 

autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de 

dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos 

que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO 

COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE 

OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ALVES DE CASTRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001065-06.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LEIA ALVES DE CASTRO 

LEITE REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado pela parte autora, como alegado na inicial, de 

modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa da suposta 

inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, portanto, vejo a 

total incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o 

presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador 

pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de 

menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE 

IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA 

DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
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Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito, regime de mutirão

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036496 Nr: 5983-07.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Borges Vieira, Reginaldo José Neto, 

João Vitor Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Gomes Cirqueira - 

OAB:OAB/GO 20502, Orlando Benedito de Souza - OAB:MT0025682A, 

Rogério Rodrigues de Paula - OAB:OAB/GO-27903

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente alegações finais/memoriais

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000075-81.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO STEFANI LARA BARROS OAB - GO52559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000075-81.2020.8.11.0020. 

EXEQUENTE: REGINA LUCIA DA SILVA SANTOS EXECUTADO: ADALTO 

JOSE SOBRINHO Vistos em correição. 1. INTIME-SE a exequente na 

pessoa de seu patrono, via DJe, para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, apresentando cópia da sentença que homologou o acordo e fixou a 

pensão alimentícia, bem como cópia da decisão que o nomeou como 

advogado dativo da exequente, sob pena de indeferimento e extinção da 

petição inicial. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências. Alto Araguaia, data 

da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000859-92.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DUARTE SILVA (EXEQUENTE)

V. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO APARECIDO GONCALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000859-92.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 3.363,33 ESPÉCIE: [Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

(1112) POLO ATIVO: Nome: VITORIA SILVA RIBEIRO Endereço: Rua Buriti, 

s/n, Parque do Cerrado, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: 

CRISLAINE DUARTE SILVA Endereço: Rua Buriti, s/n, Parque do Cerrado, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: DIOGO 

APARECIDO GONCALVES RIBEIRO Endereço: Rua das Palmas, 266, 

Centro - Acruta, TARUMÃ - SP - CEP: 19820-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA ADVOGADA DO POLO ATIVO fica Vossa Senharia intimada, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de débito atualizada. Alto 

Araguaia/MT, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001281-67.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL ALTO ARAGUAIA MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA MT 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1001281-67.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL ALTO 

ARAGUAIA MT REQUERIDO: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

ALTO ARAGUAIA MT Vistos em correição. 1. Trata-se pedido de Alvará 

Judicial requerido por ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL, 

visando à realização de evento comemorativo “BAILE DE MASCARAS”, 

previsto para dia 21/12/2019, a partir das 22h00min (Brasília), nas 

dependências da sede social da Associação Atlética Banco do Brasil - 

AABB. 2. Com a inicial vieram documentos. 3. Cota Ministerial ao id: 

27691197. 4. Pois bem. Com tais considerações, verifico que a demanda 
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perdeu seu objeto, pois a festa estava prevista para 21/12/2019, razão 

pela qual a extinção da demanda é à medida que se impõe. 5. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução de seu 

mérito, à luz do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 6. Sem custas. 

7. Cientifique-se o Ministério Público. 8. CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. 

Cumpra. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000590-87.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HADILANIA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELLA ALVES DE FREITAS OAB - GO20371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000590-87.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: HADILANIA PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: CARLOS 

EDUARDO PEREIRA Vistos em correição. 1. Considerando que o 

executado informou a quitação da dívida, INTIME-SE a exequente na 

pessoa do(à) advogado(a) constituído(a), através de publicação no DJE 

ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto 

da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis 

será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). 2. Em 

seguida, faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da 

assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5271 Nr: 77-98.2002.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELARMINA CÂNDIDA DE OLIVEIRA 

(ESPÓLIO), CASSIANO QUINTILHIANO REZENDE, HELAINE QUINTILHIANO 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9299/0, SÉLIA BORGES DE MORAIS - OAB:10.226-MT, TATIANE 

CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT, WILLIAM SANTOS 

ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Spadini - 

OAB:9679/MT, MAURO PASCHOAL CREMA - OAB:19499-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § V I, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as 

partes para ciência da decisão de Ref. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29834 Nr: 628-97.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERRAIRO 

HONÓRIO - OAB:115.461-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado para manifestar no prazo 

legal quanto a restrição realizada via sistema RENAJUD, nos termos da 

decisão transcrita: § 4º 4. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, DETERMINO a inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser 

intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão 

da penhora.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72143 Nr: 1579-81.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEPAMINONDAS DE SOUZA, ELIANE PEREIRA DE 

SOUZA RODRIGUES, JUAREZ PEREIRA DE SOUZA, ELIZABETH PEREIRA 

CHRISTEL, ELAINE PEREIRA DE SOUZA KAZIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL AEGON S/A SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, EDUARDO CHALFIN - OAB:20.332-A/MT

 Nos termos do provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para no prazo legal impugnar a 

contestação de ref. 94.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95410 Nr: 2136-97.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA, Cpf: 

18543778840, Rg: 2.984.561, Filiação: Ana Ferreira da Silva Oliveira e 

Raimundo Gomes de Oliveira, data de nascimento: 06/12/1975, natural de 

Campo Maior-PI, convivente, pedreiro ( dc* ), Telefone (66)99222-1823. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, presentado pelo órgão de execução subscritor, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 41 do CPP, vem à 

digna presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de: 

RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 

0612/1975, natural de Alto Araguaia/MT, portador do RG nº 2984561 PI, 

inscrito no CPF sob o nº 185.437.788- 40, filho de Raimundo Gomes de 

Oliveira e Ana Ferreira da Silva, residente na Rua Presidente Getúlio 

Vargas, centro, Ponte Branca/MT; pelas seguintes motivações fáticas e 

jurídicas. Consta dos autos que nos dias 21 março de 2018, na cidade de 

Ponte Branca/MT, o denunciado praticou lesão corporal contra a vítima 

Rafael Carlos de Moura, consoante exame corpo de delito às fls. 09/12, 

bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo 

apurado, na data supracitada, a vítima dirigiu-se ao estabelecimento 

comercial denominado “Bar do Sinval”, ocasião em que o denunciado 

começou a agredir Rafael, bem como proferiu ameaças contra sua vida. 

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência RAIMUNDO DA 

SILVA OLIVEIRA como incursos no art. 129 e 147, ambos do Código Penal.

Despacho: Vistos em correição. 1. Por ora, deixo de analisar a 

manifestação ministerial retro. 2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informe a este Juízo se o(s, a, as) denunciado(s, a, as) 

está(ão) enclausurado(s, a, as) em estabelecimento prisional na 

circunscrição do Estado de Mato Grosso.Havendo informações acerca da 

localização do(s, a, as) denunciado(s, a, as), EXPEÇA-SE competente 

mandado de citação/carta precatória.3. Caso contrário, em sendo a 

resposta negativa, desde já, DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a 

citação por edital do acusado(s, a, as), fixando-o pelo prazo de 15 

(quinze) dias no átrio do fórum, com a finalidade de responder à acusação 
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por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 8 (oito), 

arrolar testemunhas [Art. 401 do Código de Processo Penal].4. Decorrido o 

prazo para apresentação de defesa, DECLARO SUSPENSO o processo e 

o prazo prescricional, nos moldes do artigo 366 do Código de Processo 

Penal.Observe-se que, a teor da Súmula 415 do Superior Tribunal de 

Justiça, o período de suspensão do prazo prescricional será regulado pelo 

máximo da pena cominada.5. Após, cumpra-se com o procedimento 

constante no art. 982, §3º da CNGC, com consequente remessa dos autos 

ARQUIVO provisório [nos processos suspensos pelo artigo 366 do Código 

de Processo Penal, enquanto não encontrado o réu, os autos serão 

encaminhados ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição]. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.‘Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 11 de março de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1609 Nr: 751-47.2000.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. M. BRASIL - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA MOREIRA SALONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete 

(apresentar planilha de débito atualizada), nos termos do PROVIMENTO 

84/2014 da CGJ, com a advertência de que DEVERÁ SER INDICADA 

PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA 

EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014).

2. Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 3. Após, conclusos.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68323 Nr: 3891-64.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ANTONIO HENKE 

NEIVA DE LIMA FILHO - OAB:23378, TIAGO GODOY ZANICOTTI - 

OAB:44170/PR

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL tendo como partes as em 

epígrafe, em que, no decorrer do procedimento, a Exequente/credora 

informou o pagamento da divida e requereu a extinção da execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e decido.

2. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz 

perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

3. Isso posto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

4. Ausente penhora/arresto efetivada nos autos ou algo a ser liberado.

5. Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 

26 e 39, da Lei n. 6.830/80.

6. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

7. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra-se.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83609 Nr: 3279-58.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 “Vistos, etc.

 Ante a justificativa apresentada, DEFIRO o pedido protocolado nos autos 

sob ID 113800, para REDESIGNAR esta audiência para o dia 18 de maio de 

2020, às 16h30min, saindo os presentes intimados, inclusive a testemunha 

abaixo assinada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63751 Nr: 1350-58.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a autora 

ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais 

despesas na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte é 

beneficiária da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68544 Nr: 71-03.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS, 

ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos juntados nos andamentos de referência 88/89.

Alto Araguaia - MT, 11 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92437 Nr: 1025-78.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 Autos n.º 1025-78.2018.811.0020 Cód. 92437 Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A em face da sentença proferida à ref., aduzindo haver 

omissão quanto à prescrição da pretensão autoral, bem como quanto à 

previsão do artigo 9º, § 3º, da Resolução n. 226/2006, da ANEEL. [...] Ante 

o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21040 Nr: 1472-52.2007.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLÁVIO DE CARVALHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON VILMAR DICKEL - 

OAB:10.226-DF, JOSÉ AUGUSTO DELMIRO FAÇANHA - OAB:6492-DF, 

LUCIANE COÊLHO CARVALHO - OAB:21550/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXEQUENTE por intermédio de seus 

procuradores para que efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 3.365,70 (Três mil e 

trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), nos termos da r. 

sentença de fls. 121. Este valor deverá ser recolhido num único boleto, 

discriminando separadamente os valores, sendo as custas R$ 1.682,85 

(mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e a taxa 

judiciária de R$ 1.682,85 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e 

cinco centavos). Fica o intimando, cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra 

“custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo: 1472-52.2007.811.0020, vai aparecer os dados do 

processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, 

então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. 

Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de 

cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um 

Boleto, imprima-o e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85076 Nr: 4218-38.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada (ref. 50) e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 DE MAIO DE 2020 ÀS 

14H:15 MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000250-75.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. L. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

KARINA LIMA DA SILVA OAB - 032.929.131-95 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SANTOS DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1000250-75.2020.811.0020 Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico tratar-se de pedido de cumprimento de sentença, referente aos 

autos de nº 2134-40.2020.811.0020, cód. 52704, o qual tramitou perante à 

1ª Vara Cível desta Comarca, onde foi proferida sentença que constituiu o 

titulo executivo judicial ora exigido, sendo àquele juízo o competente para 

processamento do feito, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC/2015. 

Desse modo, com fundamento no artigo 64, § 1° c/c artigo 516, ambos do 

CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 1ª Vara Cível desta 

comarca de Alto Araguaia/MT, para qual determino a remessa dos 

presentes autos, com nossas homenagens de estilo, procedendo-se às 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 11 de março de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111293 Nr: 4361-56.2019.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDILMAR MENDONÇA SIQUEIRA MORAIS, ANTONIO 

SILVEIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRUTCHEN ANTONIO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deve ser extinta a queixa-crime, quando ausente no instrumento de 

procuração outorgada a expressa menção ao fato criminoso, ou ao menos 

quando não tenha havido referência individualizadora do evento delituoso, 

nos termos prescritos no artigo 44 do CPP. Precedente:“(...) 2 – O 

Querelante representado por advogado deve observar as formalidades do 

instrumento procuratório impostas pelo art. 44 do CPP, que exige a 

indicação de poderes específicos, o nome do querelado e a menção 

expressa ao fato criminoso, bastando que contenha, ao menos, a 

referência individualizadora do evento delituoso. Na hipótese, a 

procuração apenas mencionou o nome do Querelante, havendo óbice 

intransponível à sua regularização, ante a ocorrência da extinção de 

punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. (Queixa-Crime n° 

153733/2012, Tribunal Pleno, Rel. Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 

24/10/2013, grifo nosso)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018) (grifo 

nosso).Assim, pelos fatos acima expostos, REJEITO A QUEIXA CRIME, nos 

termos do artigo 395, inc. II do Código de Processo Penal. Publique. 
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Registre-se. Intime-se.Certificado o trânsito em julgado, remeta os autos ao 

arquivo com as baixas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 5 de março de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83273 Nr: 153-75.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZINALIA ALMEIDA LAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados à fl. 109-v e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC. 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, 

§ 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados 

à fl. 109-v, para expedição do RPV, sendo R$ 17.226,42 (dezessete mil, 

duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) referente aos 

valores atrasados e R$ 9.040,75 (nove mil e quarenta reais e setenta e 

cinco centavos) referente aos honorários sucumbenciais.Sem custas. 

Nos termos do artigo 85, §7º, do CPC, em regra, não há fixação de 

honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença 

que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser 

adotado para a requisição de pequeno valor (RPV), o que somente é 

excepcionado no caso de haver impugnação julgada improcedente . E não 

poderia ser diferente. Na maioria das vezes a sentença é prolatada e 

publicada em audiência, sem a presença da Autarquia. O cumprimento da 

sentença é o momento em que a Fazenda toma ciência da condenação e 

dos valores a serem pagos. Não seria justo condená-la, quando esta é 

intimada e não opõe nenhuma resistência.Transitado em julgado, 

CERTIFIQUE-SE o cumprimento de todas as determinações, e após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 

26 de novembro de 2019.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156725 Nr: 6518-38.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS VICTOR PETTERLE 

FILHO - OAB:96030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, no valor de 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos) a 

ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160918 Nr: 692-94.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIANE APARECIDA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estando comprovado o inadimplemento da parte requerida pela 

documentação contida nos autos, com fundamento no artigo 3º, caput, do 

Decreto-Lei N.º 911/69, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO e 

DETERMINO a imediata expedição do mandado para a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e discriminado no contrato de alienação 

fiduciária, a saber: “marca HONDA, modelo BIZ 110I, chassi n.º 

9C2JC7000KR411866, ano de fabricação 2019 e modelo 2019, cor CINZA, 

placa QCG1268, RENAVAM 01203953965”, devendo a diligência ser 

cumprida no endereço declinado na inicial.Efetivada a medida, CITE-SE a 

Parte Requerida para que, em 15 (quinze) dias, apresente resposta (art. 

335, do CPC), sob pena de revelia (artigos 341 e 344, do CPC), ou para 

que em até 05 (cinco) dias pague a integralidade da dívida pendente, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69. Conste do mandado, que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que a parte devedora tenha se valido da faculdade do 

§ 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.Caso seja executada a liminar 

com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem que a parte requerida realize o 

pagamento da dívida (consistente no pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas do contrato), ficam consolidadas a propriedade e a posse do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do 

Decreto Lei 911/69.Por fim, não sendo o bem encontrado ou estando o 

mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a parte autora para a faculdade 

prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69.DEFIRO a realização das 

diligências na forma do art. 212 e 846, §2º, do CPC, bem como o reforço 

policial e arrombamento, estes se estritamente necessários.Atente-se o 

Senhor Oficial de Justiça para quando do cumprimento do mandado 

judicial, exigir a entrega dos documentos de circulação, conforme previsão 

contida no § 14º, do artigo 3º, do Decreto-lei n. 911/69. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 06 de março de 

2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161210 Nr: 874-80.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ANDERSON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estando comprovado o inadimplemento da parte requerida pela 

documentação contida nos autos, com fundamento no artigo 3º, caput, do 

Decreto-Lei N.º 911/69, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO e 

DETERMINO a imediata expedição do mandado para a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e discriminado no contrato de alienação 

fiduciária, a saber: “marca VOLKSWAGEN, modelo AMAROK CD 2.0 16V 

TDI 4X4 DIESEL, ano de fabricação 2011 e modelo 2011, chassi n.º 

WV1DD02H1B8063143, cor branca, placa OAR5267, Renavam 

406168695”, devendo a diligência ser cumprida no endereço declinado na 

inicial.Efetivada a medida, CITE-SE a Parte Requerida para que, em 15 

(quinze) dias, apresente resposta (art. 335, do CPC), sob pena de revelia 

(artigos 341 e 344, do CPC), ou para que em até 05 (cinco) dias pague a 

integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Conste do 

mandado, que a resposta poderá ser apresentada ainda que a parte 

devedora tenha se valido da faculdade do § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69.Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida (consistente 

no pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato), ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69.DEFIRO a realização das diligências na forma do art. 212 e 846, 
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§2º, do CPC, bem como o reforço policial e arrombamento, estes se 

estritamente necessários.Atente-se o Senhor Oficial de Justiça para, 

quando do cumprimento do mandado judicial, exigir a entrega dos 

documentos de circulação, conforme previsão contida no § 14º, do artigo 

3º, do Decreto-lei n. 911/69. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra 

do Bugres - MT, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161228 Nr: 888-64.2020.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO COSTA DA SILVA, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em detida análise dos autos, constata-se que a Parte Autora acostou 

comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide (fl. 13), o 

que inviabiliza sobremaneira a análise da competência.

Assim, FACULTO à Parte Autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome próprio (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro, 

deverá a Parte Autora comprovar a relação de parentesco ou de 

locação/comodato com o mesmo, apresentando os documentos 

pertinentes.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161244 Nr: 904-18.2020.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR AMARO DA SILVA, PHDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THABILLA EVELLYN FARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em detida análise dos autos, constata-se que a Parte Autora acostou 

comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide (fl. 10), o 

que inviabiliza sobremaneira a análise da competência.

Assim, FACULTO à Parte Autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome próprio (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro, 

deverá a Parte Autora comprovar a relação de parentesco ou de 

locação/comodato com o mesmo, apresentando os documentos 

pertinentes.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161624 Nr: 1116-39.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDCS, WGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tramita-se a presente ação sob segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e 

com prioridade (art. 152, §1º, ECA).

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada, pois atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte autora não faça jus.

Considerando a necessidade de regularizar a posse de fato exercida pela 

avó materna da criança, CONCEDO A GUARDA PROVISÓRIA, até ulterior 

deliberação deste juízo. EXPEÇA-SE o termo de guarda provisória do 

menor, intimando-se a Requerente a firmá-lo.

DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a Autora e o menor, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, com a juntada do estudo psicossocial, VISTAS ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86279 Nr: 2079-91.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRA PRATES DA COSTA, MARIA CREUZA 

PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Segunda Instância, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89840 Nr: 192-38.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CERVANTES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Segunda Instância, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156372 Nr: 6283-71.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961 - 30.820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, ( Art. 1.035) e certidão negativa , 

impulsiono estes autos, com a finalidade intimar a parte autora para se 

manifestar em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90832 Nr: 1099-13.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ORTIZ FRANCISQUETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, ( Art. 1.035) e certidão negativa , 

impulsiono estes autos, com a finalidade intimar a parte autora para se 

manifestar em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109851 Nr: 1631-16.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CARLOS DE ALMEIDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Segunda Instância, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150433 Nr: 2586-42.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIOMARA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, ( Art. 1.035) e certidão negativa , 

impulsiono estes autos, com a finalidade intimar a parte autora para se 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158287 Nr: 7346-34.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, ( Art. 1.035) e certidão negativa , 

impulsiono estes autos, com a finalidade intimar a parte autora para se 

manifestar em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125535 Nr: 3959-79.2017.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO LUIZ DOS SANTOS, TEREZINHA MATEUS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INNOCENCIO VERGINIO CHIARADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY PAOLA LEITE LOPES - 

OAB:24265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Quanto ao pedido constante na certidão do meirinho de fl. 98, 

torna-se necessária uma melhor analise dos autos, a fim de se verificar a 

situação de miserabilidade prevista no art. 98 do CPC para a concessão 

da gratuidade da justiça.O pedido de justiça gratuita do autor fora deferido 

anteriormente com base em sua declaração. Porém, analisando a certidão 

do Oficial de Justiça, e os sistemas conveniados do Tribunal de Justiça, 

percebe-se que os negócios imobiliários e patrimônio do autor são 

incompatíveis com a benesse concedida.Importante consignar, que a 

presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o 

magistrado indeferir, ou mesmo revogar, a assistência judiciária gratuita se 

encontrar elementos que não afirmem a hipossuficiência do 

requerente.Nesse sentido, vejamos: [...]. Diante desse cenário, REVOGO o 

benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, consignando que os 

futuros atos do processo exigirão o respectivo pagamento para o efetivo 

cumprimento, pois as custas judiciais são um dos pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo sem a resolução do mérito, com base no 

artigo 485, inciso IV do CPC.INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres – (MT), 12 de março de 2020.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130357 Nr: 6742-44.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA POSSIDONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 OFICIE-SE à agência da Previdência Social, na forma explicitada às fls. 

299/300, no intento da decisão judicial ser imediatamente cumprida.

No mais, tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública e preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do 

artigo 535 do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 
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descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 04 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144436 Nr: 7530-24.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIENE DE ALMEIDA JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15497/8962, Lucila Cristina Piedade Prestes Capato - 

OAB:8962/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:17.982

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, o que faço com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de 

R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com a incidência dos 

juros de mora de 1% a.m., devidos desde a data do evento danoso, de 

acordo com a Súmula n. 54 do STJ; e correção monetária pelo INPC, a 

contar da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.CONDENO 

a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85, do 

CPC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.No caso de 

interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar 

contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de 

Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.Por outro lado, 

caso haja posterior pedido de cumprimento de sentença, o qual deverá vir 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

exatos termos do artigo 524 do CPC, DEVERÁ a Sra. Gestora Judiciária 

efetuar as anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o 

devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, 

conforme planilha apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

devendo o exequente se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias para 

pugnar como entender de direito.O devedor poderá ainda apresentar 

IMPUGNAÇÃO, observando-se o disposto no artigo 525 do 

CPC/15.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Barra do Bugres/MT, 11 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

FilhoJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 4114 Nr: 3739-72.2003.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE FRANCISCA DE FIGUEIREDO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que até o presente momento 

não fora aportada aos autos recolhimento de ITCMD, razão pela qual, 

determino a intimação da inventariante/herdeiros para que no prazo de 30 

(trinta) dias apresente aos autos GIA-RETIFICADORA, acompanhada da 

avaliação realizada pela autoridade fazendária, do demonstrativo de 

cálculo feito pela SEFAZ, comprovante de recolhimento de imposto sobre a 

transmissão causa mortis dos bens móveis, imóveis e recursos 

financeiros.

 Outrossim, ante a manifestação de fls. 132/133, e levando em 

consideração de que a nova Lei Processual Civil prima pela cooperação 

entre as partes para a solução amigável da demanda, determino o 

encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54655 Nr: 860-77.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 64/66-v°, atenda-se na forma requerida

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161667 Nr: 1139-82.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARIO PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

parte autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo 

requerido, em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar 

de ato de entidade pública, elementos de convicção não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica 
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para aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo demandante.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4114 Nr: 3739-72.2003.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE FRANCISCA DE FIGUEIREDO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da advogada da parte autora da detidão de 

audiência designada.;

CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 20 de MAIO de 2020 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23190 Nr: 223-39.2006.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÖNIO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:M.P, NATÁLIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - 

OAB:MAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49587 Nr: 1024-76.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Proceder a intimação dos advogadas das partes acerca da Audiência 

designada.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 06 de MAIO de 2020 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146718 Nr: 189-10.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA SOARES BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO DELMIRO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, RENATA 

M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674-B, TIAGO DE MATOS 

SANTOS - OAB:19.222-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703/MT

 Proceder a intimação dos advogados das parte acerca da Audiência 

designada.

CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 30 de ABRIL de 2020, às 14:00 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157208 Nr: 6789-47.2019.811.0008

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS, IZALTINA ALVES DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE JULIANA LEITE - 

OAB:22499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora da Audiência 

desegnada.;

CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 06 de MAIO de 2020 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161334 Nr: 955-29.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFT, SAMARA TEIXEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY BATISTA FARIA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS H. PADILHA DE 

ALMEIDA - OAB:24.781/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA.

CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 29 de ABRIL de 2020, às 15:00 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.
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 Edital de Citação Terceiros e Interessados

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102659 Nr: 3287-42.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HENRIQUE BRAZÃO 

BARRETO SCANTAMBURLO, para devolução dos autos nº 

3287-42.2015.811.0008, Protocolo 102659, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156060 Nr: 6104-40.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para manifestar-se acerca do decurso do prazo para a parte 

requerida responder a ação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109006 Nr: 1147-98.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142828 Nr: 6571-53.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO AGROPASTAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777-MT

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para manifestar-se naquilo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158452 Nr: 7440-79.2019.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR, GERALDO RIBEIRO SILVA 

NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KISSAKU ARATA, MOISES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência da 

designação da audiêcia, bem como comparecerem na sessão de 

conciliação e/ou mediação foi designada para o dia 06 de MAIO de 2020 

às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João Custódio da Silva nº 408, Bairro 

Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado Especial, na cidade de Barra do 

Bugres - MT.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 142761 Nr: 6529-04.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIANO MARCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:MT0025147O

 5)Encerrada a instrução, colhidos os memoriais finais de ambas as 

partes, passo a prolatar a sentença. SENTENÇA – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR 

o acusado MARCOS LUCIANO MARCEL, nas sanções previstas no artigo 

155, caput, do Código Penal. [...] Deste modo, sendo todas as 

circunstâncias favoráveis ao mesmo, APLICO a pena-base em seu mínimo 

legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor 

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 

49 do CP). b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes. Ausentes 

atenuantes, contudo, presente a agravante da reincidência, tendo em vista 

que o acusado possui condenação transitada em julgado nos autos de 

código 124052, gerando o executivo de pena de código 129830, em 

tramite na Comarca de Juína-MT, o que permite-se concluir que o mesmo é 

reincidente, conforme o extrato ora juntado, razão pela qual AGRAVO a 

pena base em 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, ficando 

a reprimenda estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão 

e 12 (doze) dias-multa. c) Das causas de aumento e de diminuição. 

Ausentes causa de aumento e/ou diminuição. Assim, TORNO a pena 

definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) 

dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos (art. 49 do CP), para a reprovação e prevenção do crime 

em testilha. Do Regime Inicial De Cumprimento Da Reprimenda Imposta. 

FIXO o regime semiaberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, 

§2°, “b”, do Código Penal Brasileiro, tendo em vista que o mesmo é 

reincidente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156568 Nr: 6405-84.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iuri Victor Brito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tairone Selin de Moraes - 

OAB:25.992

 Diante do exposto julgo procedente a presente denúncia para condenar 

Iuri Victor Brito de Almeida, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo crime do art. 

33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, em regime inicial semiaberto, 

sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

e/ou sursis.59. Tendo em vista que não mais subsistem os requisitos da 

prisão cautelar (art. 312 e 313, CPP), revogo a prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado, com fundamento no artigo 316, do 
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Código de Processo Penal, especialmente porque finda a instrução 

processual.60. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, se por outro 

motivo não estiver preso.61. Após o trânsito em julgado, determino a 

suspensão dos direitos políticos do condenado, enquanto durar os efeitos 

da condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de 

eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a 

perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III).62. Nos termos do 

provimento nº. 08/99 da E. Corregedoria Geral da Justiça/MT, determino a 

destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, com as cautelas 

legais.63. Decreto a reversão dos valores apreendidos em posse do 

acusado, vez que, decorrentes da atividade ilícita, em benefício do 

Conselho da Comunidade, na forma do item 7.9.4 da CNGCJ/MT.64. Com o 

trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sr.ª 

Gestora, inscreva-se o nome dos réu no rol dos culpados, oficie-se ao 

TRE (art. 15, III, da CF), aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, 

bem como aos demais órgãos de registro, comunicando-se o teor desta 

sentença para os devidos fins de direito, e, determino a expedição de guia 

definitiva de execução de pena. 65. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento das custas/despesas processuais, ante a ausência de 

comprovação de suficiência econômica.66. Tudo cumprido, arquivem-se 

estes autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 143075 Nr: 6735-18.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXSUEL PEREIRADA CRUZ - 

OAB:21941 OAB/MT

 9. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a 

denúncia ofertada contra o denunciado LUCAS DOS SANTOS SILVA, 

dando-o como incursos no artigo nela mencionado. 10. DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento, para o dia 14/11/2019, às 15h30.11. 

PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP. 12. As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.13. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 143075 Nr: 6735-18.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXSUEL PEREIRADA CRUZ - 

OAB:21941 OAB/MT

 Autos do Processo de Código nº. 143075

Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, ANTECIPO a audiência retro designada para o dia 07/11/2019, 

às 15h30.

 2. Promova a Escrivania todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 10 de outubro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 143075 Nr: 6735-18.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXSUEL PEREIRADA CRUZ - 

OAB:21941 OAB/MT

 "[...] 2)Encerrada a instrução, colhidos os memoriais finais de ambas as 

partes, passo a prolatar a sentença. SENTENÇA – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da denúncia, 

para CONDENAR o acusado LUCAS DOS SANTOS SILVA, nas sanções 

previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações da 

Lei nº. 8.072/90. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da 

Lei de Drogas[...]"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-55.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUIZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000547-55.2019.8.11.0008. REQUERENTE: DALVA LUIZA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Considerando que já houve 

sentença nestes autos (Id.29232387), CANCELO a audiência de 

conciliação designada para o dia 16/03/2019 (Id.26777738). No mais, 

aguarde-se o transito em julgado da referida sentença. Intimem-se as 

partes. Barra do Bugres, 12 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94590 Nr: 4157-24.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA GUEDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA - OAB:, 

JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES 

LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 
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Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94613 Nr: 4180-67.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GRENZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97693 Nr: 246-67.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CEBALHO FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101415 Nr: 2514-94.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101543 Nr: 2609-27.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENIL APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101554 Nr: 2620-56.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELEIDE SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101695 Nr: 2702-87.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELINA AGOSTINHA RONDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 2745-24.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRENE DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117328 Nr: 6193-68.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117332 Nr: 6197-08.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117476 Nr: 6282-91.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 10 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115071 Nr: 4791-49.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIVANIA DE MATOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, RENATA 

M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDAO . CERTIFICO e dou fé que os presentes autos foram 

devidamente digitalizados e protocolados junto AO PJE do JUIZADO 

ESPECIAL CIVEL SOB N. 1000863-05.2018.8.11.0008, ONDE O MESMO 

DEVERA seguir o prosseguimento. Recibo de protocolo fls. 227. nada 

mais.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Decisão

CIA nº 0750385-11.2019.8.11.0050

 Requisitante: Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso

Requerente: Adilson João Adena

Requerido: Cartório do 1º Oficio de Campo Novo do Parecis

Pedido de Providências

Vistos.

Cuida-se de pedido de providências formulada por Adilson João Adena 

junto a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em 

decorrência da negativa de registro do oficial de registro do CRI de Campo 

Novo do Parecis para registro de hipoteca judiciária em matrícula de imóvel 

que foi encaminhado para apuração pela Diretoria deste Foro.

 Alega que em 17 de outubro de 2019 protocolou pedido de registro de 

hipoteca judiciária (sentença prolatada nos autos de código 27199) sobre 

o imóvel de matrícula nº 267 registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro 

de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT.

No entanto, alega houve recusa do registro pelo oficial registrador sob o 

seguinte argumento: “in casu, constata-se a impossibilidade momentânea 

de atender a v. pretensão em ver registrada hipoteca judiciária, por que 

esta não foi deferida por sua excelência, o Magistrado que a prolatou, 

conforme se vê da r. decisão de fls 141 dos autos supracitados.” (sic).

O pedido foi formulado perante a Corregedoria-Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, como já dito alhures, 

declinou a apuração para este Juízo, que exerce as funções 

administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares no âmbito da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, a fim de se evitar supressão de 

instância e futuras alegações de nulidade.

O pedido veio acompanhado dos documentos

A inicial foi recebida.

O Senhor Oficial de Registro se manifestou alegando a irretroatividade da 

nova norma processual civil.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Analisando minuciosamente o feito, constato que houve a prolação de 

sentença nos autos de código 27199 da segunda Vara desta Comarca, 

julgando procedente a ação de obrigação de fazer, convertida em 

pagamento de quantia em dinheiro, proposta por Adilson João Adena em 

face de Nilton José Ritmann.

Em razão do requerido Nilton José Ritmann possuir imóvel registrado em 

seu nome junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta cidade e 

comarca, o suscitante requereu a hipoteca judicial, nos termos do art. 495, 

§ 2º do Código de Processo Civil.

Não obstante, o Oficial Registrador recusou-se a realizar o registro 

hipotecário sob o argumento de que à época da prolação da sentença 

vigorava o artigo 466 do CPC/73, necessitando, dessa forma, 

determinação judicial para registrar o referido ato.

 Pois bem.

No Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), a hipoteca judiciária 

encontrava-se prevista no art. 466, que possuía a seguinte redação:Art. 

466. A sentença que condenar o réu no pagamento de uma prestação 

consistente em dinheiro ou em coisa, valerá como título constitutivo de 

hipoteca judiciária, cuja inscrição será ordenada pelo juiz na forma 

prescrita na Lei de Registros Públicos.

Parágrafo único. A sentença condenatória produz a hipoteca judiciária:

I – embora a condenação seja genérica;

II – pendente arresto de bens do devedor;

III – ainda quando o credor possa promover a execução provisória da 

sentença.

Em complemento, a Lei nº 6.015/73, de Registros Públicos – LRP, prevê 

que a hipoteca (convencional, legal ou judicial) deve ser registrada na 

matrícula do bem (art. 167, I, b).

Ocorre que, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a 

necessidade de determinação judicial para o registro da hipoteca judiciária 

não é imprescindível, bastando tão somente à apresentação de cópia da 

sentença condenatória ao oficial de registro.

Vejamos: Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de 
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prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de 

prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária 

valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.

§ 1º A decisão produz a hipoteca judiciária:

I - embora a condenação seja genérica;

II - ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da 

sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor;

III - mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo.

§ 2º A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de 

cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, 

independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou 

de demonstração de urgência.

 § 3º No prazo de até 15 (quinze) dias da data de realização da hipoteca, 

a parte informá-la-á ao juízo da causa, que determinará a intimação da 

outra parte para que tome ciência do ato. – Destaquei.

Como se nota, atualmente, para a realização do registo da hipoteca 

judiciária não depende de ordem judicial, declaração expressa do juiz ou 

de demonstração de urgência, ao contrário do que exigia o CPC/73.

Desta forma, observa-se que o NCPC criou em favor do credor o direito de 

registrar a hipoteca a seu critério, por sua conta e risco, independente de 

qualquer manifestação do juízo condenatório a respeito.

O que a lei exige é tão somente a “apresentação de cópia da sentença 

perante o cartório de registro imobiliário”.

Desse modo, o argumento apresentado pelo oficial de registro se mostra 

incontroverso, pois utilizando o princípio processual tempus regit actum 

descrito no art. 14 do CPC/15, a norma processual será aplicada 

imediatamente.

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente 

aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e 

as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conforme demostrado, não há necessidade de requerimento judicial para 

inscrever sentenças transitadas em julgado e se permitir a inscrição 

imediata de, por exemplo, decisões interlocutórias de cognição exauriente, 

só por terem sido proferidas em período anterior ao NCPC.

Ainda que haja a impossibilidade de aplicação da norma processual 

vigente à sentença condenatória, a qual já produziu seus efeitos, é 

admissível sua aplicação aos novos atos a serem praticados após a 

prolação da referida decisão, tais como o registro da hipoteca judicial.

Assim, plausível a realização do registro na hipoteca, na forma pleiteada 

pelo suscitante, que deverá proceder com as providências necessárias 

para relatar ao Juízo prolator da decisão e, por conseguinte, cientificação 

do credor, nos termos do art. 495, § 3º do CPC.

Ademais, conforme se verifica no Sistema Apolo já fora determinada pelo 

Juízo onde tramitam os autos de código 27199 a penhora do imóvel, 

(decisão prolatada em 27/11/2019), bem como se verifica pela certidão 

atualizada do imóvel que a penhora foi averbada em 18/12/2019, conforme 

registro R.20.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o 

pedido de providências, para determinar a averbação/registro pretendido 

decorrente da hipoteca judiciária, às margens da matrícula 267 do 

respectivo imóvel nos termos desta decisão, notificação dos credores 

hipotecários.

 No mais, atente-se o Sr. Registrador à decisão proferida por este Juízo no 

CIA 0751914-65.2019.811.0050 onde as partes solicitaram suscitação de 

duvida inversa que já foi deferida por este Juízo.

Oficie-se à Corregedoria encaminhando o teor da decisão.

 Intimem-se o requerente e o Senhor Oficial Registrador.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o 

p r e s e n t e  f e i t o  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . 

Publique-se.Registre-se.Intime-se.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o 

presente feito com as anotações necessárias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 12 de março 

de 2020

Claudia Anffe Nunes da Cunha-Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000846-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. J. (REQUERENTE)

E. S. D. J. (REQUERENTE)

E. S. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Em segredo de justiça OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. J. (REQUERIDO)

E. S. D. J. (REQUERIDO)

E. S. D. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA GARCIA OAB - MT26177/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de intimar o Advogado 

da parte Autora, para que indique as contas de titularidade dos 

requeridos, a fim de dar cumprimento da decisão de ID 16859679, a qual 

deferiu a quebra do sigilo bancário. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000845-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. K. (REQUERENTE)

C. A. P. C. D. C. N. D. P. L. (REQUERENTE)

L. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. O. D. S. (REQUERIDO)

R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA GARCIA OAB - MT26177/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, após juntada do Ofício do Banco Central de ID 21810219, 

impulsiono o presente feito, a fim de intimar o Advogado da parte Autora, 

para que indique as contas de titularidade dos requeridos, a fim de dar 

cumprimento da decisão de ID 16859679, a qual deferiu a quebra do sigilo 

bancário. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000849-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. P. C. D. C. N. D. P. L. (REQUERENTE)

L. C. L. (REQUERENTE)

H. L. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. R. (REQUERIDO)

A. R. D. R. (REQUERIDO)

N. F. R. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, após juntada da resposta do BANCO CENTRA no ID 

21874806, impulsiono o presente feito, a fim de intimar o Advogado da 

parte Autora, para que indique as contas de titularidade dos requeridos, a 

fim de dar cumprimento da decisão de ID 16859679, a qual deferiu a 

quebra do sigilo bancário. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. SIEBERT TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

IDESIO ANDRE SIEBERT (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 
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056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 25286373, no prazo legal. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 5100-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR GONÇALVES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26698 Nr: 119-47.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBER LUIZ BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91967 Nr: 2965-22.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMR, MVRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maio 

de 2020, às 14h00min.

2. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

3. Ciência ao MP.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 108409 Nr: 4383-63.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Tratam-se os presentes autos de ação penal movida em desfavor de 

GEDEÃO GOMES DE SOUZA, sendo condenado por delito tipificado no art. 

121, § 2º, I, do Código Penal, em 11.09.2019, conforme sentença de fls. 

1377/1382.

Aportaram aos autos o acórdão às fls. 1493/1499 provendo parcialmente 

o recurso.

Com o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça em 04.03.2020, 

este Juízo determinou a expedição da guia definitiva de execução e 

remessa dos autos ao Juízo competente à fl. 1500.

O reeducando por meio de advogado constituído apresentou pedido de 

prisão domiciliar (fls. 1501/1567).

É o breve relatório do necessário.

 Primeiramente, CERTIFIQUE-SE a Secretaria onde o reeducando 

encontra-se segregado.

Em seguida, VISTA dos autos ao Ministério Público, para se manifestar 

acerca do pedido acostado às fls. 1501/1567, para se manifestar e 

requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE imediatamente a decisão de fl. 1500.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 112752 Nr: 3942-43.2019.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO, LUIZ 

MAURO ROMÃO DA SILVA, BLEY EWELSON COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

16/04/2020, às 15h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68382 Nr: 3077-64.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANDRE FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT

 (...) o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.Conforme 

dispõe o art. 392, inciso I do Código de Processo Penal, intime-se 

pessoalmente o réu da presente sentença condenatória.Certificado o 

trânsito em julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir: 1. 

Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício 

ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da 

sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a 

conforme determina a Lei de Execuções Penais e a CNGC.5. Após, 

encaminhe a guia respectiva ao Juízo de Execuções Penais competente.6. 

Recolha-se a pena pecuniária na conformidade do que dispõe o art. 686, 

CPP ou do art. 164 e seguintes da Lei nº 7.172 (Lei das Execuções 

Penais). A multa deverá ser paga dentro de 10 dias do trânsito em julgado 

(art. 50, CP). O quantum deverá ser atualizado, por ocasião da execução 

(art. 49, § 2º, CP). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, _____/_____2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29614 Nr: 3025-10.2008.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ETEVALDO COSTA CITNRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA REGINA PYDD PILGER - 

OAB:11236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário ajuizada por Flaviana Silva Costa em face 

do Espólio de Etevaldo Costa Cintra.

Entre um ato e outro, expediu-se intimação pessoal da parte autora para 

dar prosseguimento do feito (f. 139).

No entanto, a parte requerente não foi localizada no endereço informado 

nos autos, consoante certidão de f. 141.

Eis a síntese necessária. Fundamento. Decido.

No presente caso, observa-se que houve abandono da causa pela parte 

autora, tendo em vista que não empreendeu as diligências determinadas 

pelo Juízo, friso que o presente feito aguarda a mais de 05 (cinco) anos 

providência da parte autora, bem como deixou de atualizar seu endereço, 

contrariando, assim, o artigo 77, inciso V do Código de Processo Civil.

Assim, considero válida a intimação de f. 141, notadamente diante da 

obrigação constante do artigo 77, inciso V do CPC.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento a 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem 

resolver o mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Sem condenação em custas judiciais (art. 1043 da CNGC/MT). Sem 

condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37564 Nr: 917-03.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCL, ERB, EGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema Bacenjud dos 

ativos encontrados em nome da parte executada ELIZABETH RUZZON 

BLAUTH, com fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome da parte executada, 

conforme propugna o exequente.

Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pela parte 

exequente. O valor a ser bloqueado será no importe do cálculo 

apresentado pelo credor.

 Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Em observância ao disposto na Lei 13869/2019 caso haja constrição de 

quantia superior à efetivamente executada, pois são atingidas todas as 

contas da parte executada nas diversas instituições financeiras, caso 

exista saldo para tanto, proceda-se a imediata devolução, devendo ficar 

efetivamente bloqueada o valor da execução.

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, conforme 

preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil.

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação, atentando-se a Sra. 

Gestora o disposto na Ordem de Serviço n° 001/2020.

Na hipótese de não ser encontrado valor, intime a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para informar o endereço dos 

executados EDELGART GRAU JOST e ARGEL REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62769 Nr: 754-52.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema Bacenjud dos 

ativos encontrados em nome da parte executada, com fundamento no 

artigo 835 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome da parte executada, 

conforme propugna o exequente.

Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pela parte 

exequente. O valor a ser bloqueado será no importe do cálculo 

apresentado pelo credor.

 Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Em observância ao disposto na Lei 13869/2019 caso haja constrição de 

quantia superior à efetivamente executada, pois são atingidas todas as 

contas da parte executada nas diversas instituições financeiras, caso 

exista saldo para tanto, proceda-se a imediata devolução, devendo ficar 

efetivamente bloqueada o valor da execução.

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, conforme 

preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil.

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação, atentando-se a Sra. 

Gestora o disposto na Ordem de Serviço n° 001/2020.

Na hipótese de não ser encontrado valor, intime a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95743 Nr: 5158-10.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema Bacenjud dos 

ativos encontrados em nome da parte executada, com fundamento no 

artigo 835 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome da parte executada, 

conforme propugna o exequente.

Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 
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financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pela parte 

exequente. O valor a ser bloqueado será no importe do cálculo 

apresentado pelo credor.

 Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Em observância ao disposto na Lei 13869/2019 caso haja constrição de 

quantia superior à efetivamente executada, pois são atingidas todas as 

contas da parte executada nas diversas instituições financeiras, caso 

exista saldo para tanto, proceda-se a imediata devolução, devendo ficar 

efetivamente bloqueada o valor da execução.

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, conforme 

preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil.

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação, atentando-se a Sra. 

Gestora o disposto na Ordem de Serviço n° 001/2020.

Na hipótese de não ser encontrado valor, intime a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101352 Nr: 8391-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO APARECIDA MANTOVANI PIZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11393, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

OAB:19.194/MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...)Por conseguinte, com base no art. 702, § 8º do Código de Processo 

Civil, declaro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, com a 

obrigação da parte embargante em efetuar o pagamento da quantia de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), acrescida de correção monetária 

pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da 

citação.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação devidamente corrigida, consoante as 

disposições do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, ficando 

suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita, que ora 

concedo.Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação para constar a 

presente como cumprimento de sentença.Intime-se o autor para 

apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 524, do 

CPC.Atualizado o débito, intime-se o executado para efetuar o pagamento 

da dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo consignar as 

advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando que poderá 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 525 e 

§§).Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94013 Nr: 4194-17.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72015 Nr: 384-05.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDBIECDIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACERDDL, LCB, ECB, FMLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141-SP, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DO EXECUTADO LUIZ CESAR BORNELLOInicialmente, torno nula a 

citação por edital de f. 127 e 131v, em razão do AR ter sido expedido em 

endereço diverso daquele apresentado às f. 118.Assim, encaminhe-se 

nova carta de citação ao executado Luiz Cesar Bornello para o endereço 

informado às f. 118.DOS EXECUTADOS AGRIPAR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE DENFENSIVOS LTDA., ECSANDRO CARLOS BARP E 

FABIANE MARIA LANGER BARPA parte exequente requer a penhora por 

meio do Sistema Bacenjud dos ativos encontrados em nome dos 

executados Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda., 

Ecsandro Carlos Barp e Fabiane Langer Barp, com fundamento no artigo 

835 do Código de Processo Civil.Pois bem. Compulsando os autos, verifico 

que inexiste óbice para o acolhimento do pedido levado a efeito pela parte 

exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem 

legal de preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, 

de modo que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em 

nome da parte executada, conforme propugna o exequente.Com efeito, 

DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por 

meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pela parte exequente. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39334 Nr: 2687-31.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBMAEDRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADL, TMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:MAT. 1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema Bacenjud dos 

ativos encontrados em nome da parte executada, com fundamento no 

artigo 835 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome da parte executada, 

conforme propugna o exequente.

Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pela parte 

exequente. O valor a ser bloqueado será no importe do cálculo 

apresentado pelo credor.

 Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Em observância ao disposto na Lei 13869/2019 caso haja constrição de 

quantia superior à efetivamente executada, pois são atingidas todas as 

contas da parte executada nas diversas instituições financeiras, caso 

exista saldo para tanto, proceda-se a imediata devolução, devendo ficar 

efetivamente bloqueada o valor da execução.

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, conforme 

preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil.

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação, atentando-se a Sra. 

Gestora o disposto na Ordem de Serviço n° 001/2020.

Na hipótese de não ser encontrado valor, intime a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92796 Nr: 3439-90.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 
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Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO BORDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais. No entanto, deixo de condenar ao pagamento de 

honorários advocatícios tendo em vista a revelia.P.R.I.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93096 Nr: 3643-37.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA NOGUEIRA GUEDES TAUCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente liquidação individual, 

para condenar a requerida a restituir, à autora, a quantia de R$ 3.141,54 

(três mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a ser 

atualizada a partir do desembolso, com juros de mora contados da citação 

da Ação Coletiva.Em face da sucumbência, condeno a requerida ao 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa.P.R.I.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Após o trânsito em julgado, não sendo requerido o 

cumprimento de sentença pela parte autora, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73504 Nr: 1242-36.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCS, MIFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro a expedição de alvará para levantamento dos valores 

já bloqueados aos autos, conforme requerido na petição de f. 67.

Sem prejuízo, a parte exequente requer a penhora por meio do Sistema 

Bacenjud dos ativos remanescentes encontrados em nome da parte 

executada, com fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome da parte executada, 

conforme propugna o exequente.

Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pela parte 

exequente. O valor a ser bloqueado será no importe do cálculo 

apresentado pelo credor (R$ 688,32).

 Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Em observância ao disposto na Lei 13869/2019 caso haja constrição de 

quantia superior à efetivamente executada, pois são atingidas todas as 

contas da parte executada nas diversas instituições financeiras, caso 

exista saldo para tanto, proceda-se a imediata devolução, devendo ficar 

efetivamente bloqueada o valor da execução.

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, conforme 

preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil.

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação, atentando-se a Sra. 

Gestora o disposto na Ordem de Serviço n° 001/2020.

Na hipótese de não ser encontrado valor, intime a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84635 Nr: 3566-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por ROSALINA ALVES DE 

SOUZA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA.

A petição inicial foi recebida às f. 15-16, com a determinação da citação 

da parte requerida.

A parte requerida foi citada e quedou-se inerte, consoante certidão de f. 

30.

A parte autora manifestou-se às f. 34-36, pugnando pela decretação da 

revelia.

Às f. 40 determinou a juntada da procuração "ad judicia", o que foi 

atendido às f. 41-41v.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Levando em consideração que a requerida foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA.

Desta feita, tendo em vista que a requerida é revel e que não há 

requerimento de prova, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos 

termos do artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil.

Em que pese a revelia, o pedido é improcedente. Para a liquidação da 

sentença, a parte autora deveria demonstrar a existência da relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato, e-mails de boas-vindas, 

extratos bancários comprovando as transferências e impressão da tela e 

logins de conta evidenciando a vinculação da requerente como 

divulgadora dos produtos telexfree.

Nesse passo, a autora não trouxe aos autos nenhum documento apto a 

demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Portanto, não merece acolhimento o pedido, porquanto não comprovada a 

relação jurídica existente entre as partes.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. No entanto, 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios tendo em 

vista a revelia.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22542 Nr: 2820-49.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOELCY ENGEL, NILTON JOSE 

RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

VICTOR LANGER - OAB:53328

 Vistos.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no § 1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, § 

2º, do CPC), intime-se a parte apelante para manifestação/contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 451 de 1073



Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84198 Nr: 3287-76.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ANTONIO BIAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA JUNIOR ME (SUPERFOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, ante a decretação de revelia da parte réPRIC.Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40307 Nr: 561-71.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MAIDANA MACHADO, AMIVAN 

RIBEIRO MARTINS, AMERON RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial entre as partes acima 

nominadas.

No decorrer do trâmite processual, a parte exequente informa sua 

desistência da presente execução e requer a extinção do feito (f. 212).

Os autos vieram conclusos.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Tendo em vista que a parte exequente manifestou expressamente sua 

intenção de desistir da presente ação de execução, na qual é possibilitado 

ao autor desistir da execução a qualquer momento (art. 775 do CPC), a 

extinção do processo é medida que se impõe.

Assim, considerando que a parte exequente pretende se valer da 

faculdade prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas. Sem honorários 

advocatícios.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83859 Nr: 3082-47.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON DA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu 

WELLINTON DA CRUZ PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei nº 11.343/06. [...] DAS DISPOSIÇÕES FINAISConforme dispõe 

o art. 392, inciso I do Código de Processo Penal, intime-se pessoalmente o 

réu da presente sentença condenatória.Após o trânsito em julgado:1. 

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao 

TRE-MT; 3. Expeça-se guia de recolhimento, para formalização do 

processo de execução, acompanhando cópia a denúncia, da sentença e 

da certidão do trânsito em julgado, e;4. Comunique-se aos órgãos de 

Identificação Estadual e Federal, bem como à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso; 5. Após o trânsito em julgado, a Sra. 

Escrivã deverá expedir ofício a autoridade policial para que providencie a 

remessa do entorpecente ao órgão do Ministério da Saúde ou congênere 

estadual, observando a pesagem por ocasião do recebimento por parte do 

responsável pelo citado órgão, informando a este juízo para anotação nos 

autos.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74498 Nr: 1811-37.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9.925-B/MT

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade oposta às f. 82-105 e, via de consequência, determino 

o afastamento da constrição (penhora) junto ao imóvel matriculado sob nº 

30.547, livro nº 2 do RGI da Comarca de Tangará da Serra/MT, levada a 

efeito pelo r. juízo deprecado às f. 202-203, sem prejuízo da continuidade 

da tramitação da execução pela parte exequente, ora excepta.[...] 

Entretanto, impende registrar que é de conhecimento desta Magistrada 

que, recentemente, se realizou neste Juízo leilão judicial e consequente 

alienação de bens imóveis pertencentes à empresa executada.Assim, 

considerando que a penhora deve ser tratada sob a perspectiva de sua 

utilidade ao processo, não se cogitando pela constrição quando o bem não 

se encontrar em plenas condições de ser alienado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente, por meio de seu patrono constituído, para 

apresentar cópias atualizadas das matrículas dos imóveis pertencentes à 

parte executada Agripar, sob pena de indeferimento do pleito de penhora. 

Por outro lado, com fulcro no artigo 845, § 1º do CPC, defiro integralmente 

os pleitos em face do executado Luiz César Bornello e DETERMINO a 

PENHORA dos bens indicados às f. 398, que deverá ser formalizada por 

termo a ser expedido pela Secretaria Judicial, devendo conter as 

características do imóvel e o valor atualizado apresentado pela parte 

exequente. [...] Ao final, intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados constituídos, para ciência dos atos processuais e 

manifestação no que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71656 Nr: 185-80.2015.811.0050

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP, 

FABIANE MARIA LANGER BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MACIEL - 

OAB:351233, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o retorno do AR da carta de citação expedida às f. 233.

Em seguida, manifestae-se a parte autora em prosseguimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60666 Nr: 1667-68.2012.811.0050
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT. 166135

 (...) Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, tão somente para determinar a exclusão do excesso de 

execução decorrente do acréscimo dos honorários advocatícios até o 

mês de 08/2016, devendo o cálculo ser apurado tão somente até o mês 

05/2016, restando a diferença apurada no total de R$ 23.534,43, cálculo 

que homologo para prosseguimento do feito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101374 Nr: 2683-47.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Cícera 

Maria da Cruz na Ação de Concessão de Aposentadoria Rural Por Idade 

proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Sem 

custas processuais em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70297 Nr: 3451-12.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, e arts. 42, c/c 26, II, ambos da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para CONDENAR a autarquia a conceder ao autor WASHINGTON 

GOMES DA SILVA o benefício auxílio-doença, retroativo à data do 

indeferimento do requerimento administrativo (23-02-2012 – f. 

43).Determino que o réu proceda à implantação do benefício previdenciário 

auxílio-doença ao autor a partir da intimação da presente sentença, 

devendo, quanto aos retroativos, aguardar o trânsito em julgado da 

sentença.Deverá incidir sobre os valores retroativos a atualização 

monetária pelo IPCA a partir de cada parcela e juros de mora de acordo 

com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a 

forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, 

em consonância com a tese de Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) 

de 20.09.2017.Condeno o INSS, ainda, ao pagamento de honorários 

advocatícios da parte adversa, os últimos arbitrados equitativamente em 

10% do valor da condenação, abrangidas para este fim as prestações 

vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ, 

atualizáveis a partir da publicação desta. O Instituto Nacional do Seguro 

Social está isento do pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93. Por fim, deixo de determinar a remessa 

necessária, a teor do artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94180 Nr: 4289-47.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS.

Sobreveio às f. 81 e f. 87 informação acerca do pagamento do débito.

 Vieram os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os autos verifico que houve o integral pagamento débito ora 

executado, encerrando-se, assim, a prestação jurisdicional atinente a este 

feito.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98553 Nr: 1368-81.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39880 Nr: 136-44.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI NEVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 
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da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81210 Nr: 1476-81.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para ABSOLVO 

EMERSON OLMO PIRES devidamente qualificado nos autos.Transitada em 

julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64544 Nr: 2570-69.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 4298-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5645

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA, Cpf: 

49674170197, Rg: 695729, Filiação: Ivanil dos Santos Silva e Miguel 

Arcanjo da Silva, data de nascimento: 02/03/1970, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, casado(a), servidora pública. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Fora verificado que a requerida acumulava os cargos 

públicos de Professora da Prefeitura de Cuiabá/MT e de Investigadora de 

Policia em Campo Novo do Parecis/MT, acumulando também as 

remunerações de ambos os cargos.

Despacho/Decisão: Vistos.I – INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por 

edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos no artigo 256 do 

Código de Processo Civil e, a parte autora não demonstrou que esgotou 

todos os meios para obter a localização da parte requerida.II – Por outro 

lado, visando a celeridade processual e a fim de evitar futura arguição de 

nulidade citatória DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e 

SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA 

FEDERAL – PFe PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando 

informações acerca do endereço da parte requerida.III - Sendo frutífera a 

busca, INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto.IV – Caso os endereços obtidos sejam os 

mesmos já diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado os comandos do 

artigo 257 do Código de Processo Civil.V – Na hipótese do item IV, desde 

já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo 

Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por edital, a Defensoria 

Pública.VI - Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo 

legal.VII - Em seguida, manifeste-se a parte auto.VIII - Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Maria Schommer 

de Brito, digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de março de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31560 Nr: 1611-40.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DA ROCHA, MARCIA REGINA 

GONÇALVES DA ROCHA, JAURI DA ROCHA, ELIANE MOSCON DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMAR DA ROCHA, Cpf: 54593310997, 

Rg: 3150665-4, brasileiro(a), casado(a), agricultor e atualmente em local 

incerto e não sabido MARCIA REGINA GONÇALVES DA ROCHA, Cpf: 

75033593900, Rg: 9.224.445-8, brasileiro(a), produtora rual. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O executado Vilmar da Rocha firnou com a empresa 

exequente um Instrumento Público de Confissão de Dívida com garantia 

hipotecária, onde os outros executados apareceram como fiadores, 

assumindo à dívida ora confessada e novada. O referido instrumento teve 

seu vencimento na data de 30/03/2009, sendo que não ocorreu qualquer 

comunicado de pagamento pelos executados para empresa exequente

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 221.890,30 - Valor 

Atualizado: R$ 221.890,30 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I - DA PENHORA ON LINE 

BACENJUDCompulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome da parte executada, 

conforme propugna o exequente.Com efeito, DEFIRO o bloqueio do 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do sistema 

Bacen-Jud, conforme requerido pelo exequente.Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio.Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo 

legal, querendo, ofereça embargos.Na hipótese de não ser encontrado 

valor, intime o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.II - 

DA PESQUISA VIA RENAJUDCaso infrutífera a busca via Bacenjud, 

DEFIRO o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.Havendo 

localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito.Com o aporte da resposta, intime-se a parte exequente 

para manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.III - DA PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUDINDEFIRO a busca via 

INFOJUD, haja vista que já foram realizadas buscas de ativo financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), de modo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao Cartório de Registro Imóbiliário.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Maria Schommer 

de Brito, digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de março de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65712 Nr: 3736-39.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUSSA FABRICIA RENTZ UBALDO, JAYMES 

DOUGLAS DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, LUIZ 

ALDANI NARDÃO - OAB:OAB/MT 9.305, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7286, RAQUEL NARDÃO - OAB:OAB/MT 17560-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono da parte ré, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2 e 3º, do CPC. 

Contudo, em face do deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, § 3º, do CPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67398 Nr: 1383-89.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 Vistos.Assim, rejeito a preliminar de inepcia da inicial arguida.Saneado o 

feito, entendo como melhor medida deferir o pedido das partes para 

designação de audiência a ser realizada no dia 14 de abril de 2020, às 17 

horas. Deverão as partes arrolarem testemunhas no prazo comum de 10 

(dez) dias, a teor do art. 357, §4º, do CPC, devendo, a intimação ocorrer 

nos termos do art. 455, do CPC. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67659 Nr: 1597-80.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LUIZ MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A, Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 Ante o exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a ação para condenar a ré, Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a pagar à autora Rita Luiz Medrado, a 

quantia equivalente de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta 

reais), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro (02.5.2011), e 

acrescida de juros moratórios, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação.Como corolário da sucumbência, condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

e m  1 0 %  ( d e z )  s o b r e  o  v a l o r  t o t a l  d a 

condenação.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas e anotações de estilo.Campo Novo do Parecis 

(MT), 30 de março de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73003 Nr: 949-66.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO BONFIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial entre as partes acima 

nominadas.

Entre um ato e outro as partes entabularam acordo juntado às f. 111-112, 

tendo a exequente pugnado pela extinção do feito.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Com o intuito de preservar os princípios da celeridade e economia 

processual, e considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e juntado às f. 

111-112, (cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente decisão), nos termos do art. 487, inciso III, alínea b do CPC.

Desta feita, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 924, inciso III do Código de Processo Civil.

DETERMINO a confecção de alvará de levantamento dos valores 

bloqueados às f. 78 em favor do executado, nos termos da petição de f. 

111-112. Intime-se a parte executada para indicar os dados bancários 

para a transferência dos valores, no prazo de 05 dias. Escoado o prazo 

sem manifestação ou caso o executado não seja localizado, arquive-se 

independentemente de nova conclusão, devendo os autos permanecerem 

arquivados até manifestação da parte interessada.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

P.R.I.C.

Oportunamente, ARQUIVE-SE o presente processo, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71877 Nr: 312-18.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR COPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO ALBERTO PIASECKI - 

OAB:11.383/PR, ELIZANGELA MARA CAPONI - OAB:43.544/PR, IDIONIR 

ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, LILIANE GRUHN - OAB:20.217/PR, 

MAICON JEAN MENDONÇA SCHREINER - OAB:50.822/PR, RODRIGO 

ALBERTO CRIPPA - OAB:18.213-A/MT, SILVANO GHISI - 

OAB:40.970/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos monitórios a fim de 

determinar que a dívida de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) seja 

corrigida pelo índice do INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação.Via de consequência, constitui-se, de pleno direito, 

o título executivo judicial, devendo o valor da dívida ser corrigido pelo 

índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença.Assim, 

retifiquem-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.Intime-se o autor para apresentar demonstrativo 

atualizado do débito, nos termos do art. 524, do CPC.Atualizado o débito, 

intime-se o executado para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 

dias (CPC, art. 523), devendo consignar as advertências dos §§ do 

mesmo artigo, bem como informando que poderá oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 525 e §§).Em caso de pronto 
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pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o valor do 

débito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60043 Nr: 1026-80.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA INCORPORADORA DA 

BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME, JOSÉ ARILDO BATISTELA, NELCI MARIUSSI, ARCADIO JOÃO 

BOTH, FLAVIA MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99125 Nr: 1628-61.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101301 Nr: 2653-12.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95160 Nr: 4838-57.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPERA RESTAURANTE LTDA - ME, 

ROSIMEIRE ZUIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21.822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95430 Nr: 4976-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN KAICK GREGORIO NEVES DA SILVA, 

TAMARIS RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCO ERICKS GOMES DA 

CONCEIÇÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - OAB:24.318/MT, MARCIO DA SILVA 

ALMEIDA - OAB:16358-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81337 Nr: 1549-53.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO ANTONIO CARVALHO DODO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82403 Nr: 2161-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 2937-25.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84986 Nr: 3723-35.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VAN BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88555 Nr: 981-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSHOWS COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALVES ARAUJO - ME, 

JHONATHAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ELY SILVEIRA - 

OAB:72.789/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61776 Nr: 2787-49.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DE SIQUEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, JOSÉ HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62398 Nr: 360-45.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, IZOLDE 

DE FÁTIMA COUTINHO CORREA, UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA 

JUNIOR, JOSÉ DORIVAL SALARO, ANTONIO CELIO GIACON, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS GIACON, LUIZ SÉRGIO GIACON, SONIA MARIA 

GIACON SALARO, SEBASTIÃO EUGÊNIO GIACON, SORAYA GUERRA 

GIACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71461 Nr: 106-04.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER & WERNER LTDA ME, HARLEN 

MARCELO WERNER, ANDREIA BRITO SALES, VINICIUS RENATO WERNER, 

AMANDA PAOLA ASSIS WENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 
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Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73183 Nr: 1052-73.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGN, SVNJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40637 Nr: 888-16.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DE JESUS SARGES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A-MT, DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220/MT, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39857 Nr: 113-98.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

GERSON DOMINGOS PIANO, IVONETE MARIA COCCO PIANO, SILVANE 

JOANA PIANO, VALDEMAR PRIMO PIANO, IRMA BALESTRIN PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 624 Nr: 127-63.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIS & NUNES LTDA, ANTÔNIO CESAR 

COMINS HAIGERT, ERNILTON DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37518 Nr: 871-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL GONÇALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, face o teor dos documentos anexo, bem 

como, caso seja necessário, já efetue o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e/ou o pagamento do preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82842 Nr: 2430-30.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMAS ANDRZEJEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183/MT, Tairo Domingos Dartora - OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A parte promovida/executada, por meio 

de seu procurador, para que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84847 Nr: 3662-77.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVINO FERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 
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SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89475 Nr: 1491-16.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRONEW ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO LTDA 

ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81839 Nr: 1858-74.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92308 Nr: 3158-37.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento da CNGC/MT 

e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu advogado para que no prazo legal, impugne a contestação 

apresentada nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100395 Nr: 2223-60.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDISMAR CARLOS BALAS - 

OAB:30.686/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79116 Nr: 326-65.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerida às f. 258-262 

manifestou acerca do laudo pericial acostado aos autos, de modo que os 

Embargos de Declaração de f. 256 perdeu seu objeto.

No mais, intime-se a parte autora para manifestar acerca do laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2060 Nr: 1916-73.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA WANDERLY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4953 Nr: 159-73.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819/SP, RUBENS CARMO ELIAS FILHO E DS&M - OAB:138.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT
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 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

indicando o atual endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5098 Nr: 304-32.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HEIZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

indicando o atual endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38516 Nr: 1870-64.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63551 Nr: 1561-72.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SOUZA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada GABRIEL SOUZA 

MELLO, através de seus advogados, para que apresente as alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68917 Nr: 2525-31.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, TERRAVAN 

CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento da CNGC/MT 

e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu advogado para que no prazo legal, impugne a contestação 

apresentada nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71193 Nr: 4155-25.2014.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 2ª VARA CÍVEL DE 

GIRUÁ/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMETO LUCIANO KOLLING, MARCIA 

GEWEHR KOLLING, ELOI LUÍS FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO LUIS SULZBACH - 

OAB:26293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 4187-30.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT, TELMO DA ROCHA 

MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, MARIANA 

ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do inteiro teor da 

petição acostada em fls. 486/492.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71338 Nr: 27-25.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEBALDO ALVES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72241 Nr: 515-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA - OAB:OAB/MS 21.463, VANESSA 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

indicando o atual endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 2691-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMATEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME, 

ERENI MACHADO OLIVEIRA DA LUZ, DELMAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89266 Nr: 1354-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

indicando o atual endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90169 Nr: 1874-91.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C. DE M. SANCHES ME, CECILIA CONCEIÇÃO 

DE MOURA SANCHES, WEMERSON DE MOURA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 2136-41.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Manoel de Sá Cereais Me, Clodoaldo Manoel 

De Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

indicando o atual endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92401 Nr: 3219-92.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMP MATIAS MERCADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 
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OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109092 Nr: 376-36.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ANTONIO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento da CNGC/MT 

e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu advogado para que no prazo legal, impugne a contestação 

apresentada nos autos em fls.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-96.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAYCO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000359-96.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:JOSE MAYCO 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 23/04/2020 Hora: 16:15 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-81.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CONRADO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000360-81.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:RAFAEL 

CONRADO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 28/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-96.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAYCO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000359-96.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 12 de Março de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-25.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI JASCHKE SEIBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001142-25.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ROSELI JASCHKE SEIBEL 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Indefiro o pedido formulado pela parte 

autora por não se tratar o administrador judicial de representante legal da 

empresa. Outrossim, como se trata de empresa em recuperação judicial 

com divulgação ampla pela imprensa nacional, há meios para a autora 

providenciar o endereço correto para citação da empresa e do 

representante legal. Assim, manifeste-se o autora quanto ao correto 

endereço para citação e designação de audiencia, no prazo legal, sob 

pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo´-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 

de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000265-22.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000265-22.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

manifestar sobre o retorno dos autos, sem a formalização do cálculo, 

conforme descrição a seguir transcrita: "Deixo de fazer os cálculos do 

Processo abaixo pelo fato do valor estar acima do teto de RPV". Campo 

Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 10 de Março de 2020. NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 301756

Numeração Única: -

Unidade de origem: Campo Verde

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: ALINE PEREIRA WENCK

Advogado(s): -

Requerido: JHON MARCOS GOMES RODRIGUES

Advogado(s): -

Srs Advogados:
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Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Campo Verde para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 30/03/2020 às 13:00

Endereço: Av. Manoel Genildo de Araújo, nº 571, Bairro Campo Real II (em 

frente ao estacionamento do Fórum) - CEP 78840-000 - Ramais 223 e 224

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002008-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO CAMPO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO SOARES LIMA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002008-64.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 4.722,52 ESPÉCIE: [Duplicata] POLO ATIVO: Nome: POSTO 

CAMPO VERDE LTDA Endereço: Avenida Brasilia, 551, Centro, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: JAIRO SOARES 

LIMA - ME Endereço: Estrada Dom Osório, s/n, Zona Rural, CAMPO VERDE 

- MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

de que foi designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 13/04/2020 Hora: 13:00 no presente feito, 

devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de se 

sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 12 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000409-56.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGEMIR TONELLO (EXEQUENTE)

ROSANGELA TONELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

MARCELA MARTINS DOS PASSOS OAB - MT24603-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI CARVALHO DO LAGO (EXECUTADO)

SEBASTIAO PEREIRA DO LAGO (EXECUTADO)

SALVADOR LEANDRO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

GERAILTA FELICIANO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ITAMAR DE MELLO LOI (EXECUTADO)

ELISABETE CORTEZ LOI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000409-56.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 142.026,69 ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: ALGEMIR TONELLO e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAIMAR ABILIO BOTTEGA, MARCELA MARTINS DOS 

PASSOS POLO PASSIVO: SEBASTIAO PEREIRA DO LAGO e outros (5) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto aos documentos juntados aos autos pelo 

Juízo Deprecado. CAMPO VERDE, 12 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002164-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (IMPUGNADO)

WOLMERTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (IMPUGNADO)

CIALUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (IMPUGNADO)
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GKTEX TEXTIL LTDA - ME (IMPUGNADO)

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (IMPUGNADO)

ANA PAULA STEINBACH - ME (IMPUGNADO)

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (IMPUGNADO)

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (IMPUGNADO)

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002164-52.2018.8.11.0051 Declaratória Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de impugnação de crédito posposta por Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados – Sicredi Vale do Cerrado, cooperativa 

de crédito devidamente qualificada, em face de Ric Comércio Atacadista, 

igualmente qualificada, na qual a Credora desistiu da ação. Instado, o 

Administrador Judicial concordou com o pedido de extinção. Fundamento. 

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

Requerente, declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC. 

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002186-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME RAVAGLIA TEIXEIRA PERISSE DUARTE OAB - SP307292 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002186-13.2018.8.11.0051 Impugnação ao Crédito Despacho. 

Vistos etc. INTIME-SE o Credor Impugnado e, depois, o Sr. Administrador 

Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a 

impugnação ao crédito feita pela Recuperanda. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000510-59.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (REQUERIDO)

NEIDE MONFERNATTI FELITO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000510-59.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 1.327.813,42 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: BAYER S.A ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS POLO PASSIVO: NEIDE MONFERNATTI 

FELITO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a 

tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do 

Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", 

"Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos autos o 

pagamento. CAMPO VERDE, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000479-39.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DIVINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000479-39.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 49.572,00 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: EMILIO DIVINO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES POLO PASSIVO: ANDRE PAULO 

DOS REIS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a 

tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do 

Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", 

"Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos autos o 

pagamento. CAMPO VERDE, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002197-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Autos nº 1002197-42.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

INTIME-SE a Recuperanda e, depois, o Sr. Administrador Judicial para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a impugnação ao 

crédito feita pelo Credor. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001330-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JADER DOS SANTOS CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR CREMA OAB - MT3873-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001330-15.2019.8.11.0051 Habilitação de Crédito Despacho. 

Vistos etc. INTIME-SE a Recuperanda e, depois, o Sr. Administrador 

Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o 

pedido de habilitação de crédito feita pelo Credor. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de 

fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002103-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TOTVS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002103-94.2018.8.11.0051 Impugnação ao Crédito Despacho. 

Vistos etc. INTIME-SE a Recuperanda e, depois, o Sr. Administrador 

Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a 

impugnação ao crédito feita pela Credora. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002185-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Autos nº 1002185-28.2018.8.11.0051 Declaratória Sentença. Vistos etc. 

Ric Comércio Atacadista de Algodão Ltda Epp., pessoa jurídica 

devidamente qualificada, apresentou a presente impugnação de credito em 

face de Banco Santander S/A., instituição financeira igualmente 

qualificada, visando à readequação do crédito na classe correspondente. 

Instado, o Credor, ora Impugnado, concordou com a inclusão do crédito 

oriundo do contrato 900236578 na lista de credores na classe III – 

Quirografário. Instado, o Sr. Administrador Judicial aduziu que ao contrário 

do informado pelas Partes, contrato celebrado teria garantia de natureza 

alienação fiduciária com trava bancária, de jeito que seria extraconcursal. 

É o relato. Fundamento. À partida, assevera-se que a concordância do 

Credor com o pedido da Recuperanda equivale ao reconhecimento do 

pedido, de forma que não se mostra necessária à análise da natureza do 

contrato celebrado entre as Partes. Em outras palavras, ainda que o 

crédito seja, por sua natureza, extraconcursal, a subsunção do presente 

aos efeitos da recuperação judicial é benéfica à Recuperanda, 

notadamente porque o pagamento será efetuado de acordo com o 

disposto no plano de recuperação judicial. Ademais, os direitos 

reconhecidos pelo Credor são disponíveis, não cabendo ao judiciário à 

interferência sob o desejo de receber o crédito nos limites eventualmente 

impostos no plano de recuperação judicial. Assim, ao final, a procedência 

dos pedidos é medida que se perfaz. Decido. Pelo exposto, JULGO 

totalmente procedentes os pedidos aduzidos na presente impugnação, na 

forma do art. 487, III, a, do NCPC, para majorar o crédito já listado para R$ 

139.300,28 na Classe III - Quirografário. CONDENO a Credora ao 

pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, desde já 

arbitrados no que no que corresponder a 10% do valor da causa. 

Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente 

manifestação nos autos principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE CARNEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FRANCISCO LOPES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGINALDO LOPES SILVA PIMENTA (TESTEMUNHA)

Eder Azarias de Oliveira (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002142-91.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 32.911,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Endereço: 

FAZENADA FILADELFIA, BR 070 KM 384+45, ZONA RURAL, CAMPO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 465 de 1073



VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: MICHELE CAROLINE CARNEIRO DOS 

SANTOS Endereço: FAZENDA FILADELFIA, BR 070 KM 384+45, ZONA 

RURAL, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIACAO XAVANTE LTDA Endereço: RUA BOROROS, 342, SÃO 

BENEDITO, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para retirar a Carta 

Precatória expedida para a inquirição da testemunha, comprovando nestes 

autos sua distribuição no Juízo Deprecado (Comarca de Aragarças-GO) 

no prazo de 20 (vinte) dias. CAMPO VERDE, 8 de julho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000866-88.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAVAGLIA TEIXEIRA PERISSE DUARTE OAB - SP307292 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000866-88.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GUILHERME RAVAGLIA TEIXEIRA PERISSE DUARTE POLO PASSIVO: 

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para 

tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", 

Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 

12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001930-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO OLIVEIRA CASSEMIRO OAB - 020.362.801-29 

(REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001930-36.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 133.050,66 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO POLO PASSIVO: 

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para 

o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para 

tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", 

Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 

12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80171 Nr: 459-75.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Torres da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nisesio Ricardo Zandonadi, Benjamim 

Zandonadi, Solange Rocha Faria Zandonadi, Renata Faria Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 459-75.2014.811.0051 (Código 80171).

Ação de reconhecimento e declaração da existência de sociedade de fato 

c/c cobrança.

Vistos etc.

De início, com fundamento nos artigos 6º e 10º, do NCPC, DETERMINO a 

intimação das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, apontarem, 

de maneira clara e objetiva, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide, com indicação da matéria que 

consideram incontroversa.

CONSIGNE-SE que no referido prazo deverão ESPECIFICAR, quanto ao 

aspecto controvertido, às provas que pretendem produzir, justificando sua 

relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do 

NCPC.

REGISTRE-SE que o silêncio ou o protesto genérico pela dilação probatória 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, bem como 

que os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias 

serão indeferidos.

ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se sobre a 

matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura arguição de 

prejuízo ou cerceamento de defesa.

 Após, com a manifestação dos litigantes, FAÇAM-ME os autos conclusos 

para deferimento ou não das provas requeridas, designação de audiência 

ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

 Decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 04 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144183 Nr: 2329-19.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal e Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19.171/MS, Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, 

MARIANE CARBONERA AGUIAR - OAB:19748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos embargos feito pela outra parte, acostado nos autos Ref:30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21599 Nr: 3916-62.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Beltrão Gama Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte requerente para apresentar alegações finais, no prazo de 15 

(quinze) dias, tendo em vista que o procurador da parte requerida retirou 

os autos em carga durante o prazo anteriormente concedido à parte 

autora, restando necessária a reabertura do prazo para apresentação da 

referida peça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26305 Nr: 406-70.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ruiz Salinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, Unimed Seguros Saúde 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOSIMAR SOUZA DE BRITO - 

OAB:87083, SANDRO AUGUSTO LENZ DOTTO - OAB:35500/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Edir Braga Júnior - OAB:4735/MT, João 

Roberto Ziliani - OAB:644-MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos embargos acostado nas fls 205/207.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83644 Nr: 3042-33.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene das Graças Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos embargos feito pelo Executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 3269-91.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Garbugio, Antonio Marczal, Miguel Costa 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:154.873-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Maria Balçante 

Costa - OAB:8030B/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto ao pagamento de honorários sucumbencias devidamente solvidos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98846 Nr: 3689-91.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Maquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Rodrigues da Silva & Cia Ltda - ME, 

Dilamar da Silva Rodrigues & Cia Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA 

LTDA - ME, CNPJ: 11029917000135. atualmente em local incerto e não 

sabido
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Finalidade: INTIMAR A PARTE REQUERIDA ACERCA DA SENTENÇA 

PROLATADA.

Resumo da Inicial: Sentença. Vistos etc. Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda., 

pessoa jurídica devidamente qualificada, ajuizou a presente ação monitória 

em face de Juliana R. Da Silva & Cia Ltda ME , atualmente cadastrada 

como Dilamar da Silva Rodrigues & Cia Ltda - ME, igualmente qualificada, 

visando à constituição de título executivo judicial. Recebida a inicial, não foi 

possível a citação da Requerida, razão pela qual foi determinada sua 

citação por edital. Nomeado, o Curador especial ofereceu contestação por 

negativa geral. É o relato do necessário. Fundamento. – Do Julgamento 

Antecipado da Lide: O deslinde da demanda não depende de instrução 

probatória e assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide, nos termos do art. 355 do NCPC. Sequer a produção de prova 

testemunhal se mostra necessária. Com efeito, o cheque é título abstrato, 

de jeito que pouco importa sua causa.Passo, portanto, ao julgamento do 

feito. – Do Mérito: A ação monitória brasileira, embora inspirada em instituto 

semelhante do direito europeu, tem sistema processual próprio. Como se 

sabe, em três artigos, estabeleceram-se o tipo de crédito admitido, de 

pagamento de quantia certa e de entrega de coisa, o requisito da prova 

escrita, assim a limitar a monitória à espécie documental, e o próprio 

procedimento ao qual necessariamente se deve sujeitar a pretensão do 

credor. De logo, importa a leitura adequada do termo prova escrita, dada a 

sua influência na percepção de um sistema monitório que se quer 

harmônico. Se precedida da presumida inércia do devedor, a conversão 

do mandado injuntivo em executivo ocorre de pleno direito. Daí a escolha 

do legislador em optar pela espécie documental da monitória. Só se 

poderia autorizar a constituição de um título executivo judicial por ordem 

direta da lei, desprovida de sentença condenatória, se o crédito que se 

quer satisfeito tiver suporte adequado. Ainda que a interessante 

discussão acerca de sua efetiva natureza, se atividade ou se resultado, 

não caiba neste módico estudo, certo é que a parte relativamente 

incontroversa do instituto da prova, a de que atesta a veracidade de um 

fato, mesmo a meramente formal, já basta à correta interpretação do termo 

prova escrita consignado na lei. Nesse contexto, prova escrita na ação 

monitória – tida por alguns como título monitório – é aquele documento 

escrito aceito pela legislação processual como suficiente para a 

demonstração formal de uma obrigação de pagamento de quantia certa ou 

de entrega de coisa. Nos termos propostos pelo diploma de ritos (arts. 405 

e seguintes), o documento escrito de força probante é o público, 

embasado na autoridade do signatário, e o particular, que, alicerçado na 

firma do emitente, autoriza presunção de veracidade das declarações nele 

consignadas (art. 408 do NCPC). Da mesma forma geradores dessa 

presunção de veracidade as cartas, os telegramas, os radiogramas, os 

registros domésticos, se de qualquer maneira confeccionados ou firmados 

pelo particular. Olvidadas, num primeiro momento, as exceções que 

insistem em perseguir os vários institutos jurídicos, tem-se, como regra, 

que documento escrito tido como prova em processo judicial só pode ser 

aquele que de uma ou de outra maneira contar com anuência, tácita ou 

expressa, do particular. Por isso é que, também em regra, alcança-se a 

conclusão de que a prova escrita admitida na ação monitória é a que tiver 

a participação do devedor em sua formação ou a que contar com a 

anuência dele. A contrario senso, os documentos produzidos 

unilateralmente pelo credor, sem aceite do devedor, não autorizam a 

expedição do mandado injuntivo. As exceções ficam à conta de 

documentos que, pela própria natureza, e também pelos costumes, fazem 

prova contra o particular mesmo sem sua participação na formação do 

instrumento ou sem sua posterior anuência. No direito das provas, 

socorrem, como exemplo, os livros comerciais e os assentos domésticos 

(art. 410, III, do NCPC). Nesse fundamento, os tribunais pátrios vêm 

atestando a validade de outras provas escritas, mesmo sem a 

participação do devedor, tais como as contas de luz, água, eletricidade e 

telefonia , bem como as duplicatas que, mesmo sem aceite, tenham sido 

protestadas e se façam acompanhar da nota fiscal/fatura correspondente 

. Feitas essas breves considerações acerca do título monitório, tidas por 

indispensáveis à adequada compreensão do instituto, passa-se à análise 

do procedimento monitório propriamente dito. Nos termos do art. 701 do 

diploma processual, definiu-se, num primeiro momento, a obrigatória 

análise, pelo juiz, da evidência do direito alegado. Mais do que simples 

reiteração de outros dispositivos, iguais descritores dos requisitos gerais 

de toda e qualquer petição inicial, pretendeu o precitado artigo destacar a 

necessária averiguação do título monitório acostado pelo credor. Assim se 

reforçou a importância da criteriosa análise do título monitório porque a 

esperada constituição, de pleno direito, de título executivo judicial, 

independentemente de sentença condenatória, essa precedida dos atos e 

das investigações que normalmente a precedem, só pode ser bem 

justificada se a obrigação exigida encontrar substrato fático mínimo. Na 

letra da lei, uma vez expedido o mandado monitório, confere-se prazo de 

quinze dias para o pretendido cumprimento. Alternativamente, o devedor 

pode oferecer embargos monitórios, suspendendo-se a eficácia do 

mandado injuntivo. Agora dando início às críticas contra o entendimento 

jurisprudencial consolidado, não se vê, nessa postura incomumente ativa 

do devedor, obrigado a oferecer embargos, expediente equiparado a mera 

contestação. Não há, no procedimento monitório, espaço próprio para 

incidentes ou questionamentos. Ao contrário, conta-se com a inércia do 

devedor, que, confrontado com a qualidade da prova escrita, admite a 

formação de título adequado. Mas, se por qualquer motivo, pretender o 

devedor lançar oposição, deve ele próprio dar início ao contraditório, por 

meio do oferecimento de embargos. A leitura do texto legal, como não 

poderia deixar de ser, deve ser aquela técnica, obediente ao significado 

próprio dos conceitos e dos institutos jurídicos. Se a lei expressamente 

delimita a forma de defesa do devedor, obrigando-o ao oferecimento de 

embargos, é por essa forma, e não por mera contestação, que se deve 

admitir a impugnação . E nada há, na lei, a admitir o processamento da 

monitória pelo rito ordinário; nem a exigir, ao seu final, a prolação de 

sentença condenatória ou declaratória. Bem ao contrário, expressamente 

se prescreveu, no texto legal, o rito ordinário aos embargos, que só terão 

a particularidade de serem processados nos mesmos autos da monitória. 

Da mesma forma, dispôs a lei processual que a improcedência dos 

pedidos feitos nos embargos determinaria a constituição de pleno direito 

do título executivo, assim desconsiderando qualquer necessidade de 

prolação de sentença condenatória. Não se trata de mera questão 

acadêmica, embora ela própria detentora de considerável relevância. A 

interpretação questionada reduz não apenas a manifestação do devedor, 

equiparando-a a mera resposta, mas o próprio procedimento monitório. É 

que, admitidos os embargos como contestação, atribui-se ao à ação 

monitória o rito ordinário, em regra coroado por sentença, que, se 

favorável ao credor, seria condenatória. A conversão, evidentemente, 

elimina qualquer traço da tutela diferenciada atribuída à monitória, 

equiparando-a ao mais comum – e amplo – dos ritos. À conta dessa 

equivocada interpretação , sempre a equiparar o rito monitório ao 

ordinário, é que se exige, já na inicial, também de forma equivocada, a 

descrição pormenorizada da causa de pedir. Além da apresentação do 

título monitório, deveria o credor explicitar a relação jurídica subjacente, 

com todos os seus contornos. O raciocínio é o de que, se os embargos se 

equivalem a contestação, a inicial da monitória deveria conter os 

elementos próprios da inicial declarativa. Ora, a análise da peça inicial não 

pode dela exigir requisitos que, mesmo imprescindíveis em outros 

procedimentos, sejam incompatíveis com a técnica processual 

diferenciada da monitória. Com efeito, destaca o caráter especial da ação 

monitória a inexistência de espaço adequado para o debate das partes, ao 

menos na fase de conhecimento. Desconsideradas as questões de ordem 

pública, a defesa do devedor só pode ser levada ao conhecimento judicial 

por meio da oposição de embargos. Atribui-se, como dito, ao próprio réu o 

início do contraditório. Por isso é que bem instruída está a inicial da 

monitória apenas com a prova escrita da obrigação. Em decorrência 

daquele ônus imposto ao devedor, o de dar início ao contraditório pelo 

oferecimento de embargos, não se mostra necessário que o credor, já na 

inicial, descreva o negócio jurídico subjacente. O debate acerca da 

relação jurídica da qual decorreu o título monitório que se quer convertido, 

se houver, tem como palco os embargos monitórios, e não a monitória em 

si mesma . Em relação aos efeitos da inércia do devedor, também se 

notam diferenças entre os procedimentos. Na regra comum, na falta de 

contestação, declara-se a revelia, que pode ou não produzir seus efeitos . 

E mesmo que os produza, não determinará, por si só, a procedência dos 

pedidos do autor, porque limitada a gerar presunção de veracidade dos 

fatos narrados na inicial. Ainda que de não tão comum ocorrência, nada 

obsta que o julgador, ao apreciar os fatos tidos por incontroversos, 

diga-os insuficientes para conferir o direito pleiteado pelo autor. Tudo isso 

para afirmar que a revelia, embora considerável sanção processual ao 

réu, não implica a procedência dos pedidos do autor. Agora sob a ótica do 

rito monitório, tem-se, na inércia do devedor, consequência mais grave. 

Como dito e repetido, a monitória não embargada serve para a constituição 

do título executivo judicial de pleno direito, só por força de lei, então. 
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Equivale, pois, a uma automática procedência do pedido, sem aquela 

discricionariedade permitida pela revelia. Prosseguindo na análise das 

nefastas consequências da redução do rito monitório, destaca-se, agora, 

a indesejada possibilidade de serem aduzidos todos os incidentes só 

admitidos no rito ordinário. A reconvenção – aliás objeto da Súmula 292 do 

STJ – e todas as espécies de intervenção de terceiros seriam admitidas 

com a conversão, assim a promover um indevido alargamento do instituto, 

certamente para nele forçar a análise de questões totalmente 

incompatíveis com a intenção do legislador . Em última instância, tem-se 

que, sob uma perspectiva pragmática, a conversão do rito em ordinário em 

tudo afasta exatamente aquelas particularidades que dão vida própria à 

monitória. O breve estudo das características da ação monitória serve a 

dois pontos diversos. Num primeiro momento, revela a adequação da inicial 

apresentada pelo Requerente, instruída com os documentos suficientes 

para a demonstração da obrigação assumida pelo Requerido. Com efeito, 

a cártula de cheque da dimensão adequada da prestação assumida. Em 

segundo lugar, a análise do procedimento da monitória serve à 

demonstração da impertinência de oferecer-se contestação. Do que se 

extrai do CPC, o legislador expressamente exigiu a defesa por meio da 

oposição de embargos em atenção às características do procedimento 

monitório, notadamente a técnica processual diferenciada, a imputar ao 

devedor dar início ao contraditório. A análise conjugada de tais questões 

revela a necessária conversão do título monitório em executivo judicial. É 

que, de um lado, tem-se a inicial, bem instruída de documentos capazes de 

demonstrar a obrigação que se quer satisfeita; e, de outro, tem-se a 

impropriedade da defesa, lançada que foi em simples contestação. 

Reconhece-se, por fim, a dificuldade da tarefa do Curador especial, 

especialmente nessa ação monitória, na qual se atribui ao próprio devedor 

(no caso, ausente) o início do contraditório. Entretanto, só a dificuldade da 

tarefa do profissional não pode autorizar a desconsideração das 

características mais importantes da ação monitória, de forma a diminuí-la a 

simples ação de rito ordinário. De todo modo, é do Subscritor o 

entendimento segundo o qual, nas ações monitórias, bem como nas 

execuções, cabe ao Curador especial garantir a lisura do procedimento, 

mesmo sem a oposição de embargos, já que estes, como se sabe, na 

maioria das vezes, exige um conhecimento da situação fática que o 

Curador não detém. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos aduzidos nos presentes embargos, mantendo incólumes as 

obrigações assumidas pelas Partes. Consequentemente, nos termos do 

art. 702, § 8º, do NCPC, CONSTITUI-SE, de pleno direito, o título executivo 

judicial. Uma vez que a demanda visa ao pagamento de quantia em 

dinheiro, caberá à Requerente buscar a instauração da fase de 

cumprimento de sentença, apresentando desde logo seus cálculos de 

atualização da dívida. CONDENO a Embargante ao pagamento das custas 

e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que 

corresponder a 10% do valor atualizado da causa. AGUARDE-SE, pois, a 

manifestação da Requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 

30 (trinta) dias, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior provocação das Partes, ou até o advento do prazo prescricional. 

P.I.C. Campo Verde/MT, 16 de setembro de 2019. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Despacho/Decisão:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103584 Nr: 588-12.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozoni Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norton Oliveira Comércio de Fertilizantes EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES SE MANIFESTAREM acerca da pertinência da suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125328 Nr: 3496-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto da Rocha, Américo Matsui, ANSELMO ROGELIN, 

Anna Maria Tovo Di Loreto, Angelica Aryane Mezzomo, Armindo Rizzi, 

Irineu Stein, Argemira Ramos Pereira, Luiza Mitie Tsuruta, Nelson 

Rodrigues dos Santos, Rosa Maria Rebolho de Brito, Regis Kaefer, 

Terezinha Buratto Mezzomo, Hilton José de Souza, ANTONIO VICENTIN , 

Maria Ilsa Parron Ruiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146474

 Decido. Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes o pedido para 

CONDENAR a Requerida a prestar as contas referentes a todos os 

contratos de integração celebrados com os Requerentes no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que forem 

apresentadas pelos Autores. Tratando-se a presente manifestação de 

simples decisão, em obediência à nova sistemática adotada pelo art. 550, 

§ 5º, do NCPC, não se fixam honorários, nem se condena ao pagamento 

de custas. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155613 Nr: 6704-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique Trovati Moreti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, José 

Natlino da Costa, Jordelina Belchior da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:12002/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que manifeste-se quanto a devolução do mandado.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ASPROITA - ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS DE ITABIRA E REGIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SASKYA NATIANE ALVES PEREIRA OAB - MG180439 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECSANDRO ALBIERO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000032-85.2019.8.11.0051 Indenizatória Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação indenizatória na qual a Parte autora, mesmo intimada, 

deixou de comprovar o recolhimento das custas de distribuição. É o breve 

relatório. Decido. Nos termos do art. 290 do Novo Código de Processo 

Civil, a Parte que, intimada, não realizar o pagamento das custas e das 

despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, enseja o 

cancelamento da distribuição. Pelo exposto, em razão da falta de 

recolhimento das custas, DECLARO extinto o feito, sem resolução do 

mérito. CONDENO a Requerente ao pagamento das custas. Sem 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 12 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000246-76.2019.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação de benefício previdenciário aduzida por Francisca 

Pereira de Oliveira, devidamente qualificada, em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, igualmente qualificado. Devidamente citado, o 

Requerido apresentou contestação. A requerente impugnou a 

contestação. Audiência de instrução realizada em 23 de janeiro de 2020. É 

o relatório. Fundamento. – Da pensão por morte Como sabido, dispõe a Lei 

nº 8.213/91 que, para a concessão de benefício de pensão por morte, 

deve a parte Requerente comprovar a satisfação de dois requisitos, quais 

sejam, a qualidade de segurado do instituidor e a dependência do 

beneficiário. Quanto ao primeiro requisito, concluo que a Requerente 

logrou êxito em demonstrar a qualidade de segurado do falecido, 

bastando, para tanto, a análise do CNIS do segurado falecido. Quanto ao 

requisito segundo, a dependência da Requerente, tem-se que o art. 16 da 

Lei 8.213/91 traz em seu texto o rol daqueles que serão considerados 

como dependentes do segurado falecido. Veja: “Art. 16. São beneficiários 

do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; 

II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 

21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou 

mental ou deficiência grave;” Ressalte-se que o inciso I da citada norma, 

faz referência àqueles cuja dependência econômica do segurado falecido 

possui presunção absoluta. Analisando-se os autos, verifica-se que 

quando do falecimento do segurado, a Requerente convivia em regime de 

união estável desde o ano de 1992, tendo, inclusive, realizado matrimônio 

religioso em 22 de dezembro de 1997. Nesse ponto, destaque-se que as 

testemunhas foram uníssonas em garantir que a Requerente e o falecido 

conviveram em união estável até a data de seu falecimento, em janeiro de 

2018. Portanto, estando devidamente preenchidos os requisitos exigidos 

para a concessão do benefício de pensão por morte, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe. – Da Data de Início de Pagamento 

As regras a serem observadas para fixação da data de início de 

pagamento do benefício de pensão por morte encontram-se descritas no 

art. 74 da Lei 8.213/91: “Art. 74. A pensão por morte será devida ao 

conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 

contar da data: I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois 

deste; II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no 

inciso anterior III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.” 

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que a Requerente 

efetivou pedido administrativo para a concessão do benefício pleiteado 

somente em 18 de junho de 2018, com o óbito tendo ocorrido em 16 de 

janeiro de 2018. Logo, o pedido para a concessão do benefício de pensão 

por morte se deu fora do prazo de 90 dias previsto no art., I, da Lei 

8.213/91. Assim, o início do pagamento do benefício deverá ser a data do 

requerimento administrativo, em 18 de junho de 2018. – Do Valor do 

Benefício Conforme disposto no art. 75 da Lei 8.213/91, o valor mensal da 

pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria 

anteriormente recebida pelo segurado falecido, ou daquela a que teria 

direito se estivesse aposentador por invalidez na data de seu falecimento. 

No presente caso, se observa que o falecido era aposentado. Assim, a 

renda mensal inicial da pensão por morte deverá ser aquela ao que o 

segurado recebia anteriormente. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido pela 

Requerente para CONDENAR o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, a partir da data do 

requerimento administrativo, em 18 de junho de 2018. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices 

de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido implante, de 

imediato, o benefício previdenciário de pensão por morte à Requerente, 

com renda de 100% do salário de benefício anteriormente recebido pelo 

segurado falecido. OFICIE-SE ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da 

APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada 

dos seguintes documentos da Requerente: CPF, Carteira de Identidade e, 

também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso 

até a prolação da sentença. (Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem reexame 

necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo 

Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 12 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000203-08.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 05/05/2020 Hora: 15:40 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 29143173. Campo Verde-MT, 11 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002514-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAMOS (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 25560011, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 11 de março 

de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000400-60.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA APARECIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 30/04/2020 Hora: 16:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 29475221. Campo Verde-MT, 12 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002824-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. F. E. I. S. L. (REU)
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I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/04/2020 Hora: 15:20 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27540731. Campo Verde-MT, 12 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002877-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSIMAR VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/04/2020 Hora: 15:40 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27497006. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002742-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MIRANDA GIUSTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/04/2020 Hora: 16:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27499992. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002759-17.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

N. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. F. E. I. S. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/04/2020 Hora: 16:20 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27530601. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002265-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27336774. Campo Verde-MT, 12 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002395-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. V. E. I. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 13:20 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27340091. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002865-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. V. E. I. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 13:40 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27351563. Campo Verde-MT, 12 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002398-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. V. E. I. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 14:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27340610. Campo Verde-MT, 12 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002793-89.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. C. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. V. E. I. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 
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procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 14:20 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27350488. Campo Verde-MT, 12 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002393-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA LUCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 14:40 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27353627. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002396-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. V. E. I. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 15:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27342299. Campo Verde-MT, 12 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002412-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA NERES NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 15:40 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27354119. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002551-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. V. E. I. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 15:20 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27352758. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002401-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. V. E. I. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 16:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27342340. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002467-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MESSIAS CARDOSO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 16:20 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27357828. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002439-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN SILVA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 16:40 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo do r. despacho id. 27442271. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002434-42.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. F. E. I. S. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 
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procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 17:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27438665. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002525-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. V. E. I. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 14/04/2020 Hora: 17:20 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27442272. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002469-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE ALMEIDA (REQUERIDO)

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/04/2020 Hora: 17:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27485166. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003642-61.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PORFIRIO MORATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 05/05/2020 Hora: 15:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27417054. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003658-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALY ONOFRE DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 05/05/2020 Hora: 15:20 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27417080. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002866-61.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GARIBOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 05/05/2020 Hora: 16:40 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 29250786. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003348-09.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILO ASSUMPCAO MACHADO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 05/05/2020 Hora: 17:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 29250786. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000322-66.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELOCI ROQUE GELESKI (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 05/05/2020 Hora: 16:10 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 29361099. Campo Verde-MT, 12 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28164 Nr: 2273-98.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dakombi Aplicações A Ltda ME, Milton de 

Souza Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Na hipótese, entretanto, tal entendimento é inaplicável. E o argumento 

a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o logradouro Av. Rio 

Madeira, nº 5.064, Condomínio Garden Club, Bloco nº 06, Apto 102, Bairro 

Nova Esperança, Porto Velho/RO foi localizado por meio de pesquisa 

realizada via SIEL (fls. 105), mediante informações eleitorais do codevedor 

MILTON DE SOUZA RAMALHO, o qual, por outro lado, não foi localizado na 

referida adresse, havendo indicação de que é “desconhecido”. Dando 

seguimento ao feito, exsurge-se que foram encontrados diversos 

endereços da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD e que não foram esgotadas as diligências nessas 

adresses. Convém explicitar, ainda, que especificamente aos logradouros 

localizados nos Municípios de Cuiabá/MT e Nova Viçosa/BA, não foram 

empreendidas diligências pelo Sr. Oficial de Justiça para tentar localizar os 

devedores, porquanto as cartas precatórias foram devolvidas em razão 

do não recolhimento das custas judiciais pela parte exequente (fls. 39/43 e 

77/81v).Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital e 

DETERMINO o integral cumprimento da decisão inicial, observando os 

endereços localizados nos Município de Cuiabá/MT, Campo Grande/MS e 

Nova Viçosa/BA. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2019. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2439 Nr: 635-45.2000.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aciol Vieira Andrade, Antonia Aparecida Barbosa 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT, Luiz Foletto - 

OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIANO 

OLIVEIRA MONTEIRO, para devolução dos autos nº 

635-45.2000.811.0051, Protocolo 2439, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16081 Nr: 2003-79.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Costa Teruel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaquelini Ramos Rodrigues - 

OAB:10.509/MT, Raphael Godinho Pereira - OAB:23557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para, no de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena da remessa dos 

autos ao arquivo provisório até satisfeita a obrigação mediante a 

constrição determinada pelo juízo ad quem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27025 Nr: 1133-29.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Rosseti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - OAB:6381

 INTIMO o procurador da parte requerida, Dr. Ernandi De Col, OAB/MT 

6381, para tomar ciência da data da perícia designada para o dia 

31.03.2020 às 13:00 horas, com o perito Eng. Agrônomo Miguel Lara 

Menegazzo, devendo comparecer à porta principal deste Fórum para ínicio 

dos trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 194-05.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann, Arnold José 

Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO a parte exequente, através do seu procurador, para tomar ciência 

do Termo de Penhora expedido e juntado nos autos na ref. 66.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 194-05.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann, Arnold José 

Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO os executados, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo 

de cinco (05) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade, na forma do art. 845, § 2º, do NCPC, conforme Termo 

de Penhora expedido e juntado nos autos na ref. 66, referente os direitos 

sobre a cota de consórcio nº 527.51, do Grupo nº 0345, junto ao 

Consórcio Nacional Massey Ferguson, no valor de R$ 27.369,92 (vinte e 

sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), 

em nome do executado Christian Aloysio Neumann.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103808 Nr: 644-45.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada na ref. 

59, o requerido Adelir Moura foi localizado em seu atual endereço, 

contudo, não foi procedida a busca e apreensão do bem em virtude do 

mesmo alegar que vendeu o bem a terceiro; que, INTIMO a parte autora, na 

pessoa de seu procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26825 Nr: 933-22.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a busca de bens no sistema INFOJUD tornou-se inexitosa; 

que, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis ou requeira às 

diligências que entender pertinentes, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108553 Nr: 19004-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Azambuja Lacerda, Vanilton Azambuja Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Maria de Azambuja, Nilson Azambuja 

Lacerda, Sherilene Campos Cabelleira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alisson Brum Gomes - 

OAB:21900, Waldemir de Andrade - OAB:2256/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, tendo em vista que a ação de divóriso já foi 

encerrada, INTIMO a parte autora para impulsionar o feito requerendo o 

que entender de dirieto, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109201 Nr: 2162-70.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eroni Teresinha Balbinot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF Consórcios Nacional Ltda, AIG SEGUROS 

BRASIL S.A., Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84262 Nr: 3466-75.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Mello Pereira, Carlos Ivanor da Motta, 

Amivaldo Pinto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:OAB/MT 10.292-A, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - 

OAB:6145-B

 Autos n° 6602-41.2018.811.0051 (155378)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Os acusados CARLOS IVANOR DA MOTTA E AMIVALDO PINTO DE 

OLIVEIRA, devidamente citados, ofereceram resposta, por meio de 

Advogado constituído, o acusado JOÃO DE MELLO PEREIRA, por sua vez, 

apresentou defesa preliminar por meio da Defensoria Pública Estadual, 

postergando a apresentação de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa dos Acusados serve também para 

demonstrar a inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 

do CPP, todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva 

estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

dos Acusados, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 

2020, às 15h00min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, os Acusados, o 

Defensor Público, os Advogados e as testemunhas arroladas pelas 

partes, pessoalmente, observando a necessidade da expedição de Cartas 

Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha resida fora da 

Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 171560 Nr: 6209-82.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Tirado Aragon Neto, Tiago 

Fernandes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Juliano Kutianski - OAB:26499/O

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 6209-82.2019.811.0051 Código 171560

Espécie: Criminal/ Instrução e Julgamento

Data e horário: 10 de março de 2020, às 14:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência foi constatada a presença do Promotor de Justiça, 

Defensor Público e do Advogado. E pelo sistema de videoconferência 

acompanhando o acusado Tiago Fernandes Oliveira, da Penitenciária de 

Rondonópolis /MT. Ausente o réu Francisco Tirado Aragon Neto, apesar 

de devidamente intimado.

Foi informado que, nos termos do art. 405, § 1º, do Código de Processo 

Penal, os depoimentos prestados serão capturados digitalmente e que o 

arquivo respectivo será disponibilizado no seguinte endereço: 

forumcv3.info/171560. As Partes tomaram ciência da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo.

 Foram procedidas as oitivas das testemunhas presentes, sendo que o 

réu Tiago Fernandes Oliveira acompanhou através do sistema 

videoconferência. O Ministério Público desistiu da oitiva de Joares da Silva 

e Hélio Ferreira Barbosa Júnior. Foi procedido somente o interrogatório do 

réu Tiago.

Após a instrução do feito, as partes não solicitaram nenhuma produção de 

provas, passando para as alegações finais.

O Ministério Público ofereceu alegações finais de forma oral.

A defesa do réu Francisco Tirado apresentou alegações finais, nos 

seguintes termos: “São requisitos imprescindíveis à formação do concurso 

de pessoas: a) Pluralidade de condutas: cada indivíduo pratica certo ato a 

fim de alcançar o objetivo criminoso. Tem-se a divisão das tarefas 

necessárias à execução do crime; b) Relevância causal entre as ações: 

as condutas devem estar ligadas, de modo a completarem-se no sentido 

da consumação do crime; c) Liame subjetivo entre os agentes: deve haver 

a ligação entre as vontades dos agentes, as condutas, no concurso de 

pessoas, são previamente combinadas e não podem fugir do acordado, 

configurando, portanto, um desígnio comum; d) Identidade do fato: a 

pluralidade de pessoas, configurado do concurso de pessoas, deve ter 

suas condutas direcionadas à prática do mesmo crime. As condutas 

devem se direcionar ao mesmo fato criminoso. De tal modo, para falarmos 

em concurso de pessoas, necessariamente, deveremos analisar o 

preenchimento de todos os requisitos supracitados. No caso em questão, 

as provas coligidas, tanto na fase inquisitiva quanto na primeira fase do 

procedimento judicial, não se verificam os requisitos acima no que diz 

respeito ao réu Francisco. Isso porque o corréu foi firme em afirmar desde 

sua oitiva na delegacia que em nenhum momento o réu Francisco teria 

instigado a agressão em face da vítima. O ato que atribuiria 

responsabilidade penal, de acordo com a denúncia, é que o réu Francisco 

teria dito para o corréu matar a vítima. Isso teria ocorrido já durante as 

próprias agressões. Contudo, o réu Tiago confirmou que Francisco disse 

isso, mas registrou que a fala não teve o condão de encorajá-lo ou 

incentivá-lo à prática do fato. Ademais, segundo o próprio corréu Tiago, a 

motivação do delito foi a agressão contra si praticada pela vítima, no que 

teria agido em legítima defesa. Desse modo, não se verifica, no caso 

concreto, a pluralidade de condutas relevantes para ligar o réu Francisco 
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ao suposto delito, posto que a fala deste em nada influenciou a conduta de 

Tiago. Ainda, não houve a comprovação de qualquer liame subjetivo 

previamente combinado, ou seja, não há indícios mínimos de desígnios 

comuns. Assim, a defesa do réu Francisco pugna por sua impronúncia.”

 Após, foram procedidos aos interrogatórios dos réus.

 DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. O ilustre 

Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de Tiago 

Fernandes Oliveira e Francisco Tirado Aragon Neto, ambos devidamente 

qualificados, imputando-lhes a prática da conduta delitiva prevista no art. 

121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o §4°, e 29, todos do Código Penal. A 

denúncia foi recebida no dia 13.12.2019. Em audiência, foram ouvidas as 

Testemunhas e os Acusados. Na mesma oportunidade, as Partes 

ofereceram suas alegações finais. É o relato do necessário. Fundamento. 

Os Acusados devem ser pronunciados e ser, assim, submetidos ao 

julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os 

pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no art. 413, caput, e 

§1º, do Código de Processo Penal, já com a redação dada pela Lei 

11.689/2008. Para a pronúncia dos Acusados, basta o convencimento da 

materialidade do fato e, também, a existência de indícios da autoria ou 

participação (art. 413, caput, CPP): ‘Art. 413. O juiz, fundamentadamente, 

pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da 

existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.’ A 

sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da 

acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que 

se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será 

feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o Acusado 

será absolvido ou condenado. Observe: ‘A decisão de pronúncia constitui 

mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em 

juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o 

convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu 

seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na 

fase de pronúncia é inaplicável o princípio in dubio pro reo’. (RT 741/670). 

A materialidade do delito está suficientemente comprovada pelo laudo 

pericial n° 2010.1.01.2019.027907-01 (p. 46/57 – processo montado) do 

ofendido Manoel Correa de Andrade Filho, boletim de ocorrência e demais 

declarações colhidas. No tocante à existência de indícios suficientes de 

autoria por parte dos Acusados, entendo que há, frise-se, indícios 

consideráveis de que o Acusado Tiago golpeou a vítima Manoel, contando 

com a cooperação moral do acusado Francisco Tirado, causando o 

homicídio. No caso telado, consta da denúncia, em suma, que o acusado 

Tiago, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do 

ofendido Manoel Correia de Andrade Filho, maior de 60 anos de idade, 

desferiu-lhe golpes, que foram a causa eficiente de sua morte, por lesão 

encefálica. Relata a denúncia, ainda, que o denunciado Francisco e o 

ofendido mantinham relacionamento amoroso e residiam juntos, sendo que 

o denunciado Tiago e Josivan estavam morando com eles. Ocorre que, o 

ofendido flagrou o denunciado Francisco e Josivan mantendo relação 

sexual, de modo que ficou com ciúmes, criando uma animosidade entre 

eles. Em decorrência desse fato, aliado a discussão ocorrida entre as 

partes, em razão de uma bicicleta e um celular, o denunciado Tiago e o 

ofendido iniciaram uma luta corporal, momento em que o denunciado Tiago 

com o apoio motivacional do réu Francisco, desferiu golpes na vítima com 

uma enxada e um martelo de borracha, causando a sua morte. Em Juízo, o 

Acusado TIAGO confirmou a prática do delito, dizendo ter desferidos 

golpes na vítima Manoel Correia de Andrade Filho, causando sua morte, 

porém, alegando legítima defesa. O denunciado FRANCISCO, por sua vez, 

apesar de intimado, deixou de comparecer à instrução criminal para ser 

interrogado. Com efeito, vê-se do conjunto probatório produzido até o 

presente momento que há indícios que coadunam com a acusação, 

notadamente de que o Réu TIAGO teria golpeado a vítima com um martelo 

de borracha, e contou com o apoio e motivação do acusado FRANCISCO, 

em razão de desentendimentos anteriores. Assim, restam presentes 

indícios suficientes de autoria dos Acusados TIAGO e FRANCISCO na 

prática do crime descrito na inicial, requisito necessário para submetê-los 

a julgamento pelo Conselho de Sentença. Ademais, é sabido que nesta 

fase procedimental não há possibilidade de um amplo juízo valorativo 

quanto à intenção do acusado Tiago, além do que vigora o princípio in 

dúbio por societate, devendo a questão ser remetida ao juízo da causa, 

devendo a tese de legitima defesa alegada pelo réu ser analisada pelo 

Conselho de Sentença. A esse respeito, assim já se decidiu: “Pronúncia – 

Tentativa de Homicídio – Recurso Em Sentido Estrito – Pretendida 

Absolvição Sumária ou Desclassificação do Crime Para Lesões Corporais 

– Existindo dúvidas acerca da excludente da ilicitude (legítima defesa 

própria), da atipicidade da conduta (crime impossível) e da intenção do 

agente no momento da prática do crime em tese cometido (animus 

necandi), impõe-se sua pronúncia por constituir mero juízo de 

admissibilidade da acusação, aplicando-se, nesta fase do procedimento 

escalonado do Tribunal do Júri, o princípio in dúbio pro societate, de modo 

a reservar ao Conselho de Sentença, mercê de sua constitucional 

competência, o julgamento da causa. Recurso desprovido”. (TJPR – RSE 

0173641-6 – (17780) – Assaí – 1ª C.Crim. – Rel. Juiz Conv. Adalberto 

Jorge Xisto Pereira – DJPR 17.06.2005). Determina também o parágrafo 

primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal que o juiz deverá 

especificar as circunstâncias qualificadoras e causa de aumento. Assim, 

após a instrução processual ressai possível manter as qualificadoras do 

motivo fútil, consistente em desentendimentos anteriores, por traição e a 

suposta apropriação indevida de bens e dinheiro, e com recurso que 

dificultou a defesa do ofendido já que o acusado, em tese, agiu de modo a 

dificultar a defesa do ofendido, visto que o denunciado TIAGO preparou o 

local do crime previamente, bem como golpeou a vítima de surpresa, 

devendo eventual exclusão ser analisada pelo Conselho de Sentença. 

Nesse ponto, importante ressaltar que em sede de decisão de pronúncia 

somente é possível a exclusão das qualificadoras em situações 

excepcionais, quando ficar comprovado serem manifestamente 

improcedentes. Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci comenta: “As 

circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas 

qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade 

derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato 

básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes, devem ser 

mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. 

Entretanto, se as provas não as sustentarem, devem ser afastadas pelo 

magistrado. Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais 

para a apreciação dos jurados; possuindo certeza de que não há amparo 

algum para ampará-las, torna-se fundamental o seu afastamento” (Código 

de Processo Penal Comentado. 12. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2013. p. 818-819). Portanto, havendo o mínimo suporte no 

conjunto probatório, conforme exposto, capaz de gerar dúvida quanto a 

sua configuração, deve as qualificadoras serem incluídas na pronúncia 

dos acusados, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal 

de Júri, sobre ela se pronuncie. Desta forma, havendo indícios suficientes 

da ocorrência de homicídio qualificado contra a vítima Manoel Correia de 

Andrade Filho, e não sendo caso de reconhecimento, de plano, de 

qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, imperiosa a 

pronúncia dos Acusados pelo delito capitulado no artigo 121, §2º, incisos II 

e IV, c.c. §4°, e artigo 29, todos do Código Penal. Decido. Isso posto, na 

conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO os acusados Tiago Fernandes Oliveira e Francisco Tirado 

Aragon Neto, já qualificados nos autos, no crime de homicídio qualificado, 

previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o §4°, e 29, todos do Código 

Penal. Pronunciado os Acusados, passo agora a atender ao disposto no 

art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal – com a redação dada pela Lei 

nº 11.689/2008 - analisando a necessidade de manutenção ou não da 

prisão preventiva. No caso vertente, o Réu TIAGO foi preso em flagrante e 

teve sua prisão preventiva decretada na audiência de custódia (p. 

103/108 – processo montado) em razão da garantia da ordem pública, 

para evitar reiteração criminosa, já que havia sido colocado em liberdade 

há pouco mais de dois meses na Ação Penal nº 761-06.2019.811.0027 

(63519). Assim, reitero os fundamentos já lançados, eis que subsistem os 

requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem 

pública, haja vista a disposição que o réu apresenta em cometer condutas 

ilícitas. Acrescenta-se, por oportuno, que a prisão cautelar do réu também 

é necessária para a lisura da instrução processual e viabilizar eventual 

aplicação da lei penal, já que o denunciado não possui endereço fixo, 

emprego lícito, e estava nesta Comarca apenas há 15 dias, antes do fato 

delituoso, morando provisoriamente e gratuitamente na residência de 

Francisco e o do ofendido Manoel, o que demonstra risco significativo de 

evasão do distrito da culpa, o que justifica a segregação cautelar. Nesse 

sentido, cita-se o Enunciado 50, da TCCR, do TJMT: “50. A motivação per 

relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, 

preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em 

liberdade”. Pelas razões já explanadas acima e também nas decisões 

anteriores já proferidas, MANTENHO a prisão preventiva do Acusado 

TIAGO FERNANDES OLIVEIRA. Procedida a leitura da sentença ao réu 
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Tiago. O Defensor Público saiu intimado para que no prazo legal avaliasse 

sobre a interposição ou não do recurso. Procedida à leitura ao réu Tiago, 

este e seu advogado, concordaram com a sentença de pronúncia, bem 

como o Ministério Público. Intime-se o réu Francisco Tirado da sentença de 

pronúncia. Saem os presentes devidamente intimados para efeitos 

recursais. Preclusa a decisão de pronúncia, intimem-se o Ministério 

Público, o Defensor Público e o Advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentem as testemunhas que irão depor em plenário, 

devendo ser no máximo 05 (cinco), nos termos do art. 422 do CPP. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito

 ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

LEANDRO FABRIS NETO

 Defensor Público

 JULIANO KUTIANSKI

Advogado

 FRANCISCO TIRADO ARAGON NETO

Acusado

 TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes de iniciar o interrogatório, a MM. Juíza fez ao Acusado a 

observação de que não está obrigado a responder as perguntas que lhe 

fossem formuladas, ante seu direito constitucional de manter-se calado, 

esclarecendo-lhe que o silêncio não importará em confissão e não poderá 

ser interpretado em prejuízo de sua defesa.

Também foi informado ao Acusado sobre o seu direito de entrevista 

reservada com seu Defensor e sobre sua assessoria jurídica.

Em seguida, passou a perguntar-lhe sobre os dados relativos à sua 

pessoa, na forma do art. 187, § 1º, do CPP:

NOME E APELIDO:

Tiago Fernandes Oliveira

 DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:

 RG: 5969890

CPF: 026.810.431-07

 NATURALIDADE:

Rio Verde/GO

 ESTADO CIVIL:

Solteiro

 DESCENDENTES:

 Não.

 DATA DE NASCIMENTO:

23.03.1985

 FILIAÇÃO:

Marques Gomes Oliveira e Divina Fernandes dos Santos.

 ENDEREÇO:

Rua dos Profetas, nº 295, Bairro Jupiara, Campo Verde/MT.

 TELEFONE: tinha aparelho telefônico, porém, ia comprar o chip.

 PROFISSÃO:

Não estava trabalhando.

 ENDEREÇO PROFISSIONAL E SALÁRIO:

 ANTECEDENTES

• Responde à Ação Penal nº 761-06.2019.811.0027 (63519), da Vara 

Única da Comarca de Itiquira (Furto Qualificado).

 GRAU DE INSTRUÇÃO

Ensino médio completo.

 INSCRIÇÃO ELEITORAL:

Campo Verde/MT

A seguir, foram formuladas as perguntas pertinentes aos fatos imputados 

a Acusado, de acordo com o art. 187, § 2º, do CPP. O depoimento 

prestado foi armazenado digitalmente, gravando-se o arquivo respectivo 

em mídia adequada, posteriormente juntada aos autos.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito

 ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

JULIANO KUTIANSKI

Advogado

 THIAGO FERNANDES OLIVEIRA

 Autuado

 TERMO DE COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHAS

No dia 10 de março de 2020, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito

 ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

LEANDRO FABRIS NETO

 Defensor Público

 JULIANO KUTIANSKI

Advogado

 FRANCISCO TIRADO ARAGON NETO

Acusado

 TIAGO FERNANDES OLIVEIRA

Acusado

 JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA

Testemunha

 DIONIZIA FERREIRA DA SILVA

Testemunha

 EDUELITA LOURENÇA DA CHAGA

 Testemunha

 JOARES DA SILVA (JUCA ALVES)

 Testemunha

 HELIO FERREIRA BARBOSA JÚNIOR

Testemunha

 TIAGO SANTOS SIMÃO

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112170 Nr: 3471-29.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel da Silva Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257-OAB/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

OAB/6257, para, no prazo legal apresentar a Defesa do réu.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-66.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000710-66.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSIVALDO 

JOSE DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-47.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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ARMINDO LUIZ METZDORF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELENE DE AVILA SELHORST - ME (REQUERIDO)

TERRA SANTA AGRO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NUNES PETTI OAB - SP257287 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000731-47.2017.811.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

os autos, vislumbra-se que a parte reclamada LUCELENE AVILA 

SHELOST-ME não foi localizada no endereço fornecido nos autos. Assim, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe nos 

autos o endereço da parte reclamada, a fim de ser realizada sua citação e 

intimação, e, assim, designando-se nova Audiência de Conciliação, nos 

termos do artigo 16 da Lei 9.099/95. Havendo desistência quanto ao 

prosseguimento do feito em relação à parte reclamada LUCELENE AVILA 

SHELOST-ME, desde já, DETERMINO que sejam os autos remetidos ao Juiz 

Leigo, eis que apto para prolação de sentença. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Intimem-se. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010511-96.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO APARECIDO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010511-96.2011.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

O exequente pediu pela suspensão pelo tempo de 06 (seis) meses, para 

localizar endereço da Executada. Entretanto, já decorreu prazo superior a 

06 (seis) meses e não houve manifestação do credor. Assim, INTIME-SE a 

parte Exequente para dar prosseguimento no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando o endereço da devedora ou, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção nos moldes o artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de março de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-51.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RANIA THOMAZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000711-51.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:THAIS RANIA 

THOMAZ DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003725-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA SILVA LARA (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em cinco dias sobre a certidão emitida 

pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em cinco dias sobre a certidão emitida 

pela Sr.ª Oficiala de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000832-84.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEGURANCA ELETRONICA CAMPO VERDE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IFASEG CONSULTORIA, MARKETING E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 

- EPP (EXECUTADO)

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB - PE16983 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora, para, no prazo legal, juntar aos autos procuração com 

poderes para dar e receber quitação, tendo em vista que não há nenhum 

instrumento procuratório nos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003729-17.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA REZENA DE JESUS (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em cinco dias sobre a certidão emitida 

pelo Sr. Oficial Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE PAULA (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em cinco dias sobre a certidão emitida 

pela Sr.ª Oficiala de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 478 de 1073



 

Diante da citação frustrada, intimo o autor para manifestar-se em cinco 

dias a fim de requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003734-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS SADOVNHIC (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em cinco dias sobre a certidão emitida 

pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ANTONIO OTTONELLI (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em cinco dias sobre a certidão emitida 

pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-58.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY MARTINS TEIXEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000717-58.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FRANCIELY 

MARTINS TEIXEIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-43.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY MARTINS TEIXEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000718-43.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FRANCIELY 

MARTINS TEIXEIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PAGANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-20.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000726-20.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LUANA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-05.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000727-05.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LUANA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: OI S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao cumprimento da 

sentença acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001400-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIANE CHAVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PRA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao cumprimento da 

sentença acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora, para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-02.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010461-02.2013.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em suma, erro na decisão 

de ID. 16058956, uma vez que em dissonância com a sentença proferida 

nos autos. Vieram os autos conclusos. Decido. - Quanto à execução do 

valor remanescente: A parte Executada alega que não há execução 

remanescente, uma vez que já realizou o pagamento integral da obrigação 

e, inclusive, a parte Exequente recebeu mais do que deveria. No caso dos 

autos, foi proferida sentença parcialmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença (ID 12236710), a qual foi mantida inteiramente 

em grau recursal (ID 15024613). A executada realizou depósito voluntário 

no valor de R$ 22.041,53 (ID8827678). Na sentença de ID 12236710 ficou 

estabelecido que era devido ao Exequente a quantia de R$ 20.001,81. No 

julgamento do recurso inominado, a parte Executada foi condenada ao 

pagamento de R$ 15% sobre o valor da condenação (R$ 20.001,81), que 

concerne à quantia de R$ 3.000,27. Portanto, conclui-se que é devido ao 

Exequente a quantia total de R$ 23.002,08. Assim, considerando que a 

parte Exequente realizou depósito voluntário de R$ 22.041,53, de fato, 

ainda resta a execução complementar do valor de R$ 960,55. Dito isso, 

conclui-se que, de fato, a decisão de ID 16058956 está equivocada, pois 

tomou como base os cálculos apresentados pelo Exequente, os quais 

estão em dissonância com as decisões lançadas nos autos. Assim, de 

fato, merece parcial acolhimento as alegações da Executada, pois a 

obrigação remanescente é de R$ 960,55, e não de R$ 1.514,19, conforme 

estabelecido na decisão de ID 16058956. No ponto, destaca-se que na 

decisão de ID 12236710 foi determinada a restituição de valor a parte 

Executada, no total de R$ 2.069,72. Entretanto, com a condenação de 

honorários em grau recursal, tal restituição já não é mais cabível. - Quanto 

ao valor liberado em favor da parte Exequente: A parte Executada afirma 

que, de acordo com o extrato da conta judicial, encontra-se depositado o 

montante de R$ 23.845,95, saldo este suficiente para quitar toda a 

obrigação. Entretanto, tal alegação deve ser afastada de plano. É de 

conhecimento geral que a partir do depósito voluntário (garantia do juízo), 

não é mais computado juros e correção monetária sobre a execução pelo 

credor, ora Exequente, uma vez que a conta judicial já gera os juros e 

correções correspondentes. Na hipótese, deve ser considerado, para fins 

de cumprimento da obrigação, o valor do depósito voluntário realizado pela 

Executada, ou seja, de R$ 22.041,53 (ID8827678). Caso não fosse assim 

considerado, o cálculo de cumprimento de sentença deveria ser 

novamente corrigido, com juros e correção monetária, até o efetivo 

cumprimento. Ou seja, é cediço que a atualização deste valor passa a ser 

de responsabilidade da instituição financeira na qual constar a conta 

remunerada daquele valor, não se podendo admitir a incidência de “bis in 

idem” na atualização da condenação. Pois, consoante a súmula 179 do 

STJ: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito 

judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos 

valores recolhidos.” Consoante entendimento consolidado no âmbito do 

STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp 1.348.640/RS, relator Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, “[...] na fase de execução, o depósito judicial 

do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos limites da quantia depositada’ [...]”. Ora, dito isso, é certo que 

para fins de cumprimento da execução, não se vê o valor já corrigido pela 

instituição financeira, mas, tão somente, o valor depósito nos autos como 

forma da garantia do juízo. Portanto, considera-se para fins de 

cumprimento da obrigação o valor efetivamente depositado nos autos pela 

parte Executada, ou seja, R$ 22.041,53 (ID8827678). Posto isso, e por 

tudo mais que consta dos autos, ACOLHO PARCIALMENTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para estabelecer o valor 

remanescente do cumprimento da sentença em R$ 960,55. INTIME-SE a 

parte Executada para efetuar o pagamento da quantia remanescente, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Ás providências. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 20 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001506-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001506-28.2018.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em face da 

Executada OI MÓVEL S/A. É de amplo conhecimento público que a 

Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 

29 de junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 

19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, o qual foi publicado em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo fato 

gerador seja anterior a 20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos 

na forma prevista no plano de recuperação judicial. Dito isso, necessário 
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adotar no presente feito os procedimentos indicados na Lei nº 11.101/05 

e, da mesma forma, no plano de pagamento, devidamente aprovado e 

homologado. Nessa trilha, necessário mencionar a decisão proferida pelo 

Juízo da recuperação judicial: “1) Quais créditos se submetem à 

Recuperação Judicial? Estão submetidos à recuperação judicial os 

créditos detidos em face das empresas em recuperação judicial existentes 

até a data do pedido de Recuperação Judicial (20.06.2016) (créditos 

concursais). Nos termos da r. decisão de fls. 297.319/297.324 (item 15), 

“este juízo adota o entendimento esposado no Resp 1.447.918-SP 

(2014/0081270-0) da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido 

de que, em se tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, 

cujo fato gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação 

judicial (20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, 

devem ser devidamente habilitados, com consequente extinção dos autos 

das execuções singulares, após a devida liquidação e expedição da 

certidão de crédito”, entendido o fato gerador como o evento danoso e 

não a data da prolação da sentença ou seu trânsito em julgado.” (A 

d e c i s ã o  e n c o n t r a - s e  n o  l i n k : 

(http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas). Nesse sentido, 

importa frisar que a demanda sub judice trata-se de CREDITO 

EXTRACONCURSAL, já que se trata de responsabilidade civil e o fato 

gerador ocorreu posteriormente a recuperação judicial (20/06/2016), ou 

seja: 03.08.2018 (ID 14888738). O juízo da recuperação judicial, ao 

homologar o plano apresentado pelas empresas do grupo OI, decidiu 

sobre o procedimento a ser adotado para exigência dos créditos 

concursais, de cujo grupo o relativo aos presentes autos é integrante, na 

forma a saber: “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O 

GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 5. Os 

depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados 

diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 

milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo 

Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos 

ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse 

procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz 

T i t u l a r  ( A  d e c i s ã o  e n c o n t r a - s e  n o  l i n k : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf). Destarte, INDEFIRO o pedido de 

suspensão formulado pela Executada, devendo ser alcançada a 

CONSOLIDAÇÃO DO VALOR A SER EXIGIDO DA PARTE DEVEDORA, para 

que o credor possa receber o seu crédito. O Exequente no pedido de 

cumprimento de sentença apresentou cálculo de atualização do débito nos 

termos da sentença e recurso (ID 19839954). A Executada, por sua vez, 

intimada não se insurgiu ao cálculo apresentado pelo Exequente, porém, 

pugnou pela suspensão da execução, em razão da novação do crédito 

devido ao credor, decorrente da aprovação do plano de recuperação 

judicial do grupo OI (ID 20892054). Desta forma, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo Exequente e, via de consequência, DECLARO o crédito 

no valor de R$6.292,70 (seis mil, duzentos e noventa e nove reais e 

setenta centavos). Assim, OFICIE-SE o Juízo da Recuperação Judicial - 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, 

autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito ao Exequente. Ressalto que o Exequente deverá 

comunicar nos autos o recebimento do seu crédito. Comunicado o 

recebimento, retornem-me conclusos os autos para deliberação. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

10 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003010-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUDIS ANTONIO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003010-35.2019.811.0051 Polo Ativo: EUDIS ANTONIO SANTANA DE 

SOUZA Polo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por EUDIS ANTONIO SANTANA DE SOUZA contra ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A objetivando declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais devido à cobrança 

ilícita e a inclusão indevida aos órgãos de proteção ao crédito. A requerida 

alega que o débito é legítimo, sendo inexistentes os danos morais em face 

da ausência de responsabilidade, descabimento da inversão do ônus da 

prova, afirma que o débito é referente a contraprestação de serviços 

educacionais juntando contrato assinado, extrato de matricula e histórico 

escolar, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Compulsando 

os autos, extrai-se que a parte Autora em peça impugnatória, requereu a 

declaração de incompetência do Juizado Especial para o julgamento da lide 

em face da necessidade de pericia grafotécnica (Id 29967718), porém no 

presente caso, necessário se faz analise minuciosa do mérito para 

verificar existência ou não de litigância de má-fé nos autos, motivo pelo 

qual há de ser indeferido o pedido formulado em virtude das provas 

carreadas aos autos pela Ré, conforme autoriza o Enunciado 90, parte 

final do FONAJE e artigo 32 da Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 
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causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento. Contudo, em que pese à alegação da autora de que não 

possui relação jurídica junto a reclamada, verifica-se que tais alegações 

não merece acolhimento, pois a Ré em sua defesa juntou histórico escolar 

(Id 29651093), extrato financeiro (Id 29651094), extrato de matrícula (Id 

29651098) e contrato assinado (Id 29651099) pelo Autor referente a 

serviços educacionais que exigem uma contraprestação, ocasião em que 

ciente disso, a parte autora exarou sua assinatura no contrato celebrado. 

Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado ao 

reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à assinatura da 

procuração anexo a inicial e termo de conciliação, comprovando 

claramente que o reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. II – Litigância de Má-Fé A parte autora alega inexistência de relação 

contratual sendo que contratou diretamente com a reclamada, conforme 

contrato devidamente assinado anexo a defesa (Id 29651099), portanto 

litiga de má fé a fim de obter enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito 

enunciado 136 do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o pleito da parte autora se funda na 

tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada disto 

aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à informação da 

sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, ante a assinatura de 

contrato, esta litigou com má-fé, pois resta demonstrado pela própria 

Reclamante a desnecessidade do pleito indenizatório requerido por esta 

em sua exordial, já que é devedora do valor discutido nestes autos. 

Assim, é dever das partes expor os fatos em Juízo conforme a verdade, 

bem como não formular pretensão ou de apresentar defesa quando 

cientes de que são destituídas de fundamentos, conforme determina o 

artigo 77, I e II do Código de Processo Civil, ocasião em que, tendo as 

partes infringido o referido dispositivo, resta clarividente que sua conduta 

encontra-se em descompasso com o ordenamento processual civil. 

Portanto, entendo que há de se reconhecer a arbitrariedade da conduta da 

Autora que propôs a ação com o intuito de alterar a verdade dos fatos e 

de utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal, conforme artigos 79 

e 80, II e III do Código de Processo Civil, devendo ser responsabilizada em 

face da litigância de má-fé exercida nestes autos a arcar com as 

despesas processuais e honorários advocatícios, por força do artigo 55 

da Lei 9.099/95 e 81 do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do NCPC que ora arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, caminho outro 

não há senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. JULGO 

PROCEDENTE pedido de litigância de má-fé e CONDENO a parte reclamante 

a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que 

poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das 

custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 

55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003011-20.2019.811.0051 Polo Ativo: CLEIA DOS SANTOS DE JESUS 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 
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antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CLEIA DOS 

SANTOS DE JESUS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de ausência de consulta extraída junto 

ao SPC, impossibilidade de inversão do ônus da prova e necessidade de 

audiência de instrução, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular 

de direito juntando faturas, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a juntada de documento sigiloso, 

bem como a improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé 

e ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Extrai-se que a parte reclamada em sua 

defesa, requereu a designação de audiência de instrução, porém no 

presente caso, há de ser desnecessário a dilação probatória em face das 

provas documentais carreada aos autos pelas partes, motivo pelo qual há 

de ser indeferido o pedido formulado e o processo encontra-se apto a 

prolação da sentença, conforme artigo 355, I do Código de Processo Civil 

A titulo ilustrativo, cito o entendimento da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DEVER 

DO MAGISTRADO EM JULGAR A LIDE ANTECIPADAMENTE. Não há que se 

falar em cerceamento de defesa, visto que a audiência de instrução 

somente pode ser realizada para provar fatos que não são provados com 

provas documentais, que é o caso dos autos, sendo dever do magistrado 

julgar o feito no estado em que se encontra. Rejeitada a preliminar. 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – 

PLEITO DE DANO MORAL. Versa a presente demanda sobre pleito de 

indenização por danos morais ante a demora no conserto do veículo e má 

prestação de serviço pela requerida. Analisando todos os documentos 

acostados, verifico que não ficou demonstrada a falha da requerida. 

Passo a discorrer sobre os principais pontos que merecem atenção. A 

promessa de peças novas se deu pela seguradora, e não pela requerida, 

portanto, diversos fatos narrados na Inicial, que geraram expectativa no 

autor, não são responsabilidade da recorrida. Foi demonstrado na peça de 

Contestação, mov. 13, que a empresa necessitaria de 25 dias para 

concluir os reparos no veículo, sendo o conserto aprovado pela 

seguradora em 24/04/2015. Ademais, conforme afirmado em Contestação: 

“De mais a mais, como dito em linhas anteriores, impossível se atestar que 

os reparos consequentes ao anteriormente realizado de fato não foram 

originários da própria condição de uso do veículo pelo Requerente, bem 

como da condição do próprio bem, já que, a bem da verdade, trata-se de 

veículo já com um certo tempo de uso.” Recurso Inominado nº.: 

0021929-13.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória 

Recorrente(s): VANDERLEI KENNEDY SCARABELLI FILHO DE OLIVEIRA 

Recorrido(s): AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - EPP Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

20/08/2018 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 2 Pelas fotos do veículo, bem como pelos orçamentos 

acostados, verifica-se que o carro estava em condições críticas após o 

acidente, sendo necessários inúmeros reparos. Vejamos: Outra 

observação que é importante pontuar é sobre os documentos e as 

inúmeras fotos com observações alegando a má prestação de serviços 

da requerida, em processo nos Juizados Especiais. Pelos princípios da 

Simplicidade e Celeridade, não é admitida prova complexa e perícias. É 

sabido que em processos como esse é necessário laudo oficial para 

demonstrar com segurança ao julgador se os fatos narrados merecem 

acolhimento ou não. Pelo exposto, nego provimento ao recurso aviado e 

mantenho a sentença de 1° grau nos seus ulteriores termos. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a 

parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes 

do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC, diante da gratuidade anteriormente 

concedida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 219291320178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Deste modo, 

embasado na jurisprudência e na legislação processual civil, entendo que 

não há em que se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento 

antecipado da lide, ocasião em que passo analise do mérito. Verifica-se 

dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois 

desconhece a origem do débito com a Ré, ocasião em que esta de forma 

indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível tendo em vista a regularidade na 

contratação, em virtude da habilitação de plano “VIVO CONTROLE” 

referente à linha telefônica nº 66-99671-3614, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora, tendo em vista que 

as telas sistêmicas, extrato de consumo e faturas em anexo a defesa não 

faz prova da exigibilidade do crédito, restando comprovado sua conduta 

ilícita. As faturas e telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua 

defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da regularidade na 

contratação, entendo que referida tela extraída do sistema da Requerida 

deve apresentar dados pessoais completo do contratante, como por 

exemplo, endereço, inscrições do número de CPF e RG, números de 

celular e número do contrato de prestação do serviço. Diante disso, da 

forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos autos, deveria 

estas, no mínimo estar acompanhada de contrato devidamente assinado 

ou áudio, para demonstrar a relação consumerista entre as partes 

envolvidas na lide, já que a Requerida alega somente que “houve 

habilitação de plano”, motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de prova 

utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em 

favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte 

Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da 

Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão 

do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de 

comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência 

do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 
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indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Pedido Contraposto 

Quanto ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 

c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se 

enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica 

é admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. V – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte 

reclamada requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. 

Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com 

efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido 

inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da 

parte autora; 5- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; 6- 

Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no 

prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes 

autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003013-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BELLANDI OAB - MT25271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. PEREIRA CHAVES JUNIOR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003013-87.2019.811.0051 Polo Ativo: AGRO TRUCKS RENOVADORA DE 

PNEUS LTDA - ME Polo Passivo: S. PEREIRA CHAVES JUNIOR EIRELI - ME 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por AGRO TRUCKS RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME contra 

S. PEREIRA CHAVES JUNIOR EIRELI - ME objetivando cobrança de valores. 

Devidamente citada (Id 26157964), a parte reclamada não compareceu em 

audiência, conforme consta no termo (id 29778778), porém não 

apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a carta 

de citação encaminhada ao endereço da Reclamada é suficiente para a 

regularidade do ato, ainda que recebida por terceira pessoa. Nesse 

sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar de devidamente 

citada, conforme AR de Citação positivo juntado aos autos (id 26157964), 

o Reclamado não compareceu à audiência de conciliação (id 29778778), 

porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente 

data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, 

forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 
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fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 26157964), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa dos 

boletos anexo a inicial devidamente assinada pela ré (Id 25741359). A 

parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como 

verdadeiros todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se 

que a documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações 

do Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da 

Reclamada referente a venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial, a nota 

promissória devidamente assinada, demonstrando a existência da divida 

no valor de R$ 5.680,00, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, 

outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por 

tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o pagamento de R$ 

5.680,00 (cinco mil seiscentos e oitenta reais) referente a venda de 

produtos; 2- Determino que os valores da condenação pelo dano material 

sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 10 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003015-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003015-87.2019.811.0051 Polo Ativo: R.A DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA - ME Polo Passivo: C.R CENTRO AUTOMOTIVO 

EIRELI Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por R.A DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

contra C.R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI objetivando cobrança de 

valores. Devidamente citada (Id 26387042), a parte reclamada não 

compareceu em audiência, conforme consta no termo (id 29740482), 

porém não apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a carta 

de citação encaminhada ao endereço da Reclamada é suficiente para a 

regularidade do ato, ainda que recebida por terceira pessoa. Nesse 

sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar de devidamente 

citada, conforme AR de Citação positivo juntado aos autos (id 26387042), 

o Reclamado não compareceu à audiência de conciliação (id 29740482), 

porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente 

data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, 

forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 26387042), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa das 

notas fiscais e boletos anexo a inicial devidamente assinada pela ré (Id 

25751704). A parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois 

presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela parte 

autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a 

comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor possui 

um crédito a receber da Reclamada referente a venda de produtos que 

esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo 

a inicial, a nota promissória devidamente assinada, demonstrando a 

existência da divida no valor de R$ 2.025,00, comprovando a exigibilidade 

do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais) referente a 

venda de produtos; 2- Determino que os valores da condenação pelo dano 

material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento 

danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, 

devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002873-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JESSICA CASTRO DA CUNHA 04301040145 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PEREIRA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002873-53.2019.811.0051 Polo Ativo: ANNA JESSICA CASTRO DA 

CUNHA Polo Passivo: DANIELA PEREIRA REIS Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ANNA JESSICA 

CASTRO DA CUNHA contra DANIELA PEREIRA REIS objetivando cobrança 
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de valores. A parte requerida devidamente intimada em audiência 

preliminar para apresentar defesa no prazo legal conforme se observa do 

termo de conciliação juntada aos autos (id 29284326), deixou transcorrer 

o prazo sem apresentação da contestação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, observo que a 

intimação efetuada no ato da audiência preliminar para apresentação de 

defesa é devidamente válida. Assim, apesar de devidamente intimado, o 

Reclamado compareceu à audiência de conciliação (id 29284326), porém 

não apresentou defesa nos autos no prazo legal. Todavia, verifica-se que 

a reclamada deixou de apresentar contestação dentro do prazo legal, 

logo, a decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. 

Nesse sentido é a inteligência do artigo 344 do CPC/15, e da Súmula nº 11 

da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: 

Artigo 344 - Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Haja vista 

que a reclamada compareceu à audiência preliminar, porém não 

apresentou contestação apesar de devidamente intimado, há de se 

decretar sua revelia, conforme autoriza o artigo 20 da Lei 9.099/95. 

Reconhecendo a revelia da parte Ré conforme determina Sumula nº 11 da 

Turma Recursal Única, necessário se faz analise das provas carreadas 

aos autos pela parte Autora. Todavia, a despeito de a revelia fazer 

presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta 

presunção é relativa, não importando necessariamente em procedência 

total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei 

analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os fundamentos por 

ele expendidos possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. 

Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de 

produzir provas e apresentar defesa nos autos por meio da citação 

ocorrida em audiência de conciliação, conforme consta nos autos (id 

29284326), porém não apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De 

fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados por meio da 

documentação juntada aos autos que assiste razão a parte Autora, 

conforme se observa das notas promissórias anexa a inicial devidamente 

assinada pela ré (Id 25438047). A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor 

possui um crédito a receber da Reclamada referente a venda de produtos 

que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se 

anexo a inicial, a nota promissória devidamente assinada, demonstrando a 

existência da divida no valor de R$ 3.290,70, comprovando a exigibilidade 

do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 3.290,70 (três mil duzentos e noventa reais e setenta 

centavos) referente a venda de produtos; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002600-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002600-74.2019.811.0051 Polo Ativo: MAYKE EVERSON CARDOSO 

SILVA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MYKE EVERSON 

CARDOSO SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de juntada de documento sigiloso, 

ausência de consulta extraída junto ao SPC e impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito juntando faturas, alega inexistência dos danos morais e a legalidade 

na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão 

do ônus da prova, requerendo a juntada de documento sigiloso, bem como 

a improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé e ao pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas 

se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois desconhece a origem do débito com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível tendo em vista a regularidade na 

contratação, em virtude da habilitação de plano “VIVO CONTROLE” 

referente à linha telefônica nº 66-99690-3231, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora, tendo em vista que 

as telas sistêmicas e extrato de consumo a defesa não faz prova da 

exigibilidade do crédito, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, apesar de ser 

admitido como meio de prova da regularidade na contratação, entendo que 

referida tela extraída do sistema da Requerida deve apresentar dados 

pessoais completo do contratante, como por exemplo, endereço, 

inscrições do número de CPF e RG, números de celular e número do 

contrato de prestação do serviço. Diante disso, da forma que se encontra 

as telas sistêmicas acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar 

acompanhada de contrato devidamente assinado ou áudio, para 

demonstrar a relação consumerista entre as partes envolvidas na lide, já 

que a Requerida alega somente que “houve habilitação de plano”, motivo 

pelo qual, resta prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa 

a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em 

relação à juntada de documento sigiloso, em se tratando de exibição de 

contrato de telefonia ou qualquer outro documento que teriam originado o 

débito objeto da inscrição em cadastro restritivo de crédito, se mostra 

inviável nesse momento, em virtude de que as provas deveriam ter sido 

trazidas juntamente com a contestação, ocasião em que, tendo a ré não 
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apresentado os documentos, resta preclusa a produção de prova. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Pedido Contraposto 

Quanto ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 

c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se 

enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica 

é admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. V – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte 

reclamada requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. 

Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com 

efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido 

inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da 

parte autora; 5- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; 6- 

Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no 

prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes 

autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002909-95.2019.811.0051 Polo Ativo: HUGO HENRIQUE BANEGAS 

GUEDES Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 
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decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por HUGO 

HENRIQUE BANEGAS GUEDES contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de inépcia da inicial, no mérito, alega 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, 

juntando faturas, afirma serem inexistente os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de inépcia da 

inicial arguida pela ré se confunde com o mérito e com ele será analisada, 

motivo pelo qual, rejeito a preliminar. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que juntou somente documentos 

representativos, sendo tais documentos desacompanhado de contrato 

assinado não pode ser admitido como prova da existência de débito ou da 

relação jurídica entre os litigantes, restando comprovado sua conduta 

ilícita. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude do autor estar discutindo as restrições em outros 

processos e por inexistir restrição anterior a esta, motivo pelo qual, afasto 

aplicação da Sumula em questão em virtude da ausência de prova do 

débito. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão 

do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de 

comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência 

do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em virtude da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto junto ao 

Cartório, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não 

tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002908-13.2019.811.0051 Polo Ativo: HUGO HENRIQUE BANEGAS 

GUEDES Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por HUGO 

HENRIQUE BANEGAS GUEDES contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita as preliminares de ausência de consulta 

extraída junto ao SPC e impossibilidade de inversão do ônus da prova, no 

mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito juntando faturas, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a juntada de documento sigiloso, bem como a improcedência 

da ação e a condenação a litigância de má-fé e ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois desconhece a origem do débito com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível tendo em vista a regularidade na 

contratação, em virtude da habilitação de plano “VIVO CONTROLE” 

referente à linha telefônica nº 65-99946-1635, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora, tendo em vista que 

as telas sistêmicas, faturas e extrato de consumo a defesa não faz prova 

da exigibilidade do crédito, restando comprovado sua conduta ilícita. As 

telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, apesar de 

ser admitido como meio de prova da regularidade na contratação, entendo 

que referida tela extraída do sistema da Requerida deve apresentar dados 

pessoais completo do contratante, como por exemplo, endereço, 

inscrições do número de CPF e RG, números de celular e número do 

contrato de prestação do serviço. Diante disso, da forma que se encontra 

as telas sistêmicas acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar 

acompanhada de contrato devidamente assinado ou áudio, para 

demonstrar a relação consumerista entre as partes envolvidas na lide, já 

que a Requerida alega somente que “houve habilitação de plano”, motivo 

pelo qual, resta prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa 

a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 
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essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Pedido Contraposto 

Quanto ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 

c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se 

enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica 

é admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. V – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte 

reclamada requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. 

Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com 

efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido 

inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da 

parte autora; 5- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; 6- 

Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no 

prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes 

autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002862-24.2019.811.0051 Polo Ativo: ANA LUCIA LOURENÇO DA SILVA 

LIMA Polo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ANA 

LUCIA LOURENÇO DA SILVA LIMA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A objetivando indenização por danos morais em face de inscrição 

indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte 

requerida em peça defensiva, afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação, aplicação da Sumula 385 STJ e a 

condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada ou 

que desconhece o débito em discussão, não merece acolhimento, pois 
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verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pelo Autor e 

documentos pessoais (Id 28974168), faturas (Id 28974165) e extrato 

bancário (Id 21974169), comprovando a relação jurídica entre as partes. 

Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado ao 

reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à assinatura do 

termo de conciliação e procuração, comprovando claramente que a 

reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, entendo que a parte 

autora não possui provas suficientes da alegação de que o contrato é 

falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo 

que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé A parte autora alega inexistência de 

relação contratual sendo que contratou diretamente com a reclamada, 

conforme contrato devidamente assinado anexo à defesa (Id 28974168), 

portanto litiga de má fé a fim de obter enriquecimento ilícito. A titulo 

ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o pleito da parte autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, ante a 

assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta demonstrado 

pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito indenizatório 

requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do valor discutido 

nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em Juízo 

conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de apresentar 

defesa quando cientes de que são destituídas de fundamentos, conforme 

determina o artigo 77, I e II do Código de Processo Civil, ocasião em que, 

tendo as partes infringido o referido dispositivo, resta clarividente que sua 

conduta encontra-se em descompasso com o ordenamento processual 

civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer a arbitrariedade da 

conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de alterar a verdade 

dos fatos e de utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal, 

conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, devendo ser 

responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida nestes autos a 

arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, por força 

do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de Processo Civil. Tendo em 

vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu 

uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do NCPC que ora arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, caminho outro 

não há senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. JULGO 

PROCEDENTE pedido de litigância de má-fé e CONDENO a parte reclamante 

a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que 

poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das 

custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 

55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-58.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DA SILVA PROEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002808-58.2019.811.0051 Polo Ativo: MARIA SOLANGE DA SILVA 

PROEIRO Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIA 

SOLANGE DA SILVA PROEIRO contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais e declaração de inexistência de 

débito em face da inscrição de seu nome e CPF no SPC. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminar inversão do ônus da prova, 

ausência de consulta extraída junto ao SPC e impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e 

regularidade na contratação juntando tela sistêmica, contrato e 

documentos pessoais, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se a 

preliminar. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 491 de 1073



comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação do serviço pós pagos do plano 

“VIVO CONTROLE” referente a linha celular número 066-9995-8301, 

juntando telas sistêmicas com dados pessoais da parte Autora, contrato 

assinado e documentos pessoais (Id 29072094), faturas (Id 29072095) 

tela com histórico de pagamento e debito em aberto no valor de R$ 152,61, 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos 

que, o contrato, documentos pessoais e as telas sistêmicas juntadas pela 

Ré trazem em seu conteúdo dados pessoais do Autor, com endereço e 

CEP, bem como o valor em aberto da referida linha celular cancelada. 

Diante disso, entendo que a tela sistêmica, neste caso, há de ser admitida 

como meio de prova da contratação, afastando desta forma a 

possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada ao reclamante, evidenciando 

que o Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. Em outro giro, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da 

reclamada a reclamante, ocasião em que se verifica claramente que a 

assinatura lançada naquele contrato é idêntica aquela exarada na 

procuração, documentos pessoais em anexo a inicial e termo de 

conciliação, restando demonstrando que a Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, 

motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em 

sua defesa. IV – Litigância de Má-Fé A parte autora alega inexistência de 

relação contratual sendo que contratou diretamente com a reclamada, 

conforme contrato devidamente assinado e documentos pessoais anexo a 

defesa (Id 29072094), portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o 

pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e 

se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos 

autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. 

Porém, ante a assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta 

demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito 

indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do 

valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em 

Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo 

Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, 

resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o 

ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer 

a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de 

alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, 

devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida 

nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu 

dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do 

NCPC que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, 
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caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE pedido de litigância de má-fé e 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem 

como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado 

que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor de R$ 152,61 (cento e cinquenta e dois reais 

e sessenta e um centavos); Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002755-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KALEO CHANDLER CAVALCANTE DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002755-77.2019.811.0051 Polo Ativo: KALEO CHANDLER CAVALCANTE 

DONINI Polo Passivo: EDITORA TRÊS LTDA Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por KALEO 

CHANDLER CAVALCANTE DONINI contra EDITORA TRÊS LTDA 

objetivando indenização por danos morais e restituição de valores 

descontados. A parte requerida devidamente citada (Id 26228935) não 

compareceu em audiência preliminar conforme se observa do termo de 

conciliação juntada aos autos (id 28746496), não apresentando defesa 

nos autos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Mérito De início, observo que a carta de citação encaminhada 

ao endereço da Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda 

que recebida por terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do 

FONAJE: “Enunciado 5: A correspondência ou contrafé recebida no 

endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado 

o seu recebedor.” Haja vista que a reclamada não compareceu à 

audiência preliminar, bem como não apresentou contestação, há de se 

decretar sua revelia, conforme se observa da intimação juntada aos autos 

(id 26228935), operando-se os efeitos materiais e processuais conforme 

autoriza o artigo 20 da Lei 9.099/95. Haja vista que a reclamada não 

compareceu à audiência preliminar, porém apresentou contestação, há de 

se decretar sua revelia, operando-se os efeitos materiais e processuais 

conforme autoriza o artigo 20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo a revelia da 

parte Ré conforme determina Enunciado nº 11 do FONAJE, necessário se 

faz analise das provas carreadas aos autos pela parte Autor. Extrai-se da 

documentação acoplada a inicial que a Autora adquiriu pacote de revistas 

no valor de R$ 788,00 divido em 12 parcelas iguais de R$ 58,90, conforme 

se verifica do contrato (Id 25055339) e extratos da fatura do cartão de 

crédito (Ids 25055340 e 28823547), ocasião em que a reclamada jamais 

enviou referida revista em seu endereço. Assim, diante da documentação 

acostada aos autos, verifica-se que o Autor assiste razão em seu pleito 

inicial. Nesta senda, entendo que a parte ré deve ser responsabilizada 

pelo ocorrido, presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

pela parte Autora em sua inicial. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, CPC, sendo que a esta foi oportunizada o exercício 

de sua defesa e tentativa de conciliação por meio de sua citação, 

conforme consta no termo de conciliação juntada aos autos (Id 28746496). 

Dessa forma a parte reclamada deve ser responsabilizada pelo ato ilícito 

praticado, pois de forma indevida, efetuou descontos no cartão de crédito 

do autor sem a devida entrega dos produtos. É imperioso impor édito 

condenatório a parte reclamada, pelos danos materiais ocasionados a 

parte reclamante, advindos da transação efetuada sem o devido 

cumprimento contratual pela ré. Portanto, a restituição do dano material na 

forma simples é medida que se impõe. II – Dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, entendo que 

restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida 

consoante a cobrança indevida de valores junto ao cartão de crédito da 

parte autora sem a devida entrega do produto, demonstra claramente que 

houve falha na prestação de seus serviços, causando-lhes prejuízos. A 

titulo de ilustração, cito entendimento jurisprudencial da Egrégia Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA CONTA CORRENTE EM 

QUE O CONSUMIDOR TEM CREDITADO SEU SALÁRIO – VERBA 

ALIMENTAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENGANO 

JUSTIFICÁVEL – INOCORRÊNCIA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – 

DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO 

PROCEDENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. “O desconto 

de parcela indevida sobre verba de caráter alimentar, caracteriza de per si 

o dano presumido, dispensando a comprovação da extensão da lesão. 

(...) Constatada a má-fé e diante da inexistência de engano justificado, a 

restituição em dobro é medida que se impõe nos termos do art. 42 do CDC” 

(TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 83173/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 17/12/2014, Publicado no DJE 

21/01/2015). (Ap 85927/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

28/11/2016). Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 
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que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, outro caminho não 

há, senão o da parcial procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1 - Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais; 2 - Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), 

a titulo de dano material; 3- Determino que os valores da condenação pelo 

dano moral sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 4- Determino que 

os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil. 5 – Declaro a rescisão o contratual 

pactuado entre as partes, discutido nestes autos; Torno Definitiva a 

Liminar anteriormente concedida. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, em não havendo requerimento 

para cumprimento de sentença, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003162-83.2019.811.0051 Polo Ativo: CELSO PAIM DA SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: SOLANGE FERNANDES Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação anexa aos autos (Id 

30085071), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MELISSA PEREIRA TRINDADE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003177-52.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: ANA MELISSA PEREIRA TRINDADE DE OLIVEIRA Vistos em 

correição. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação anexa aos 

autos (Id 30099880), que houve composição amigável entre as partes, no 

que tange a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a 

homologação do acordo e como consequência a extinção do feito com 

resolução do mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral 

com que as partes definem a solução do conflito que os envolve, e que 

produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, devendo levar em consideração que, em caso de 

descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo requerer a 

execução em Juízo de eventuais obrigações e aplicação da multa. Diante 

disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito 

com resolução do mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais 

considerações, HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do 

mérito ante o acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 11 de março de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003112-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA DO ROSARIO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003112-57.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: VANDA DO ROSARIO GARCIA Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 
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decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELZO 

RODRIGUES GARCIA - ME contra VANDA DO ROSARIO GARCIA 

objetivando cobrança de valores. Devidamente citada (Id 26647214), a 

parte reclamada não compareceu em audiência, conforme consta no termo 

(id 30022040), porém não apresentou contestação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De 

início, observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da 

Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por 

terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: 

A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, 

apesar de devidamente citada, conforme AR de Citação positivo juntado 

aos autos (id 26647214), o Reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação (id 30022040), porém não apresentou defesa nos autos, 

ocasião em que até a presente data, não firmou qualquer justificativa de 

sua ausência. De tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de 

modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do 

contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a 

despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não importando 

necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da 

inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, 

averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem guarida no 

direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao 

Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas e apresentar 

defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos autos (id 

26647214), porém não apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De 

fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados por meio da 

documentação juntada aos autos que assiste razão a parte Autora, 

conforme se observa das notas anexa a inicial devidamente assinada pela 

ré (Id 26062476). A parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois 

presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela parte 

autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a 

comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor possui 

um crédito a receber da Reclamada referente a venda de produtos que 

esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo 

a inicial, a nota promissória devidamente assinada, demonstrando a 

existência da divida no valor de R$ 1.005,80, comprovando a exigibilidade 

do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 1.005,80 (hum mil e cinco reais e oitenta centavos) 

referente a venda de produtos; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003118-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANE COSTA LELIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003118-64.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: LUZIANE COSTA LELIS Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELZO 

RODRIGUES GARCIA - ME contra LUZIANE COSTA LELIS objetivando 

cobrança de valores. Devidamente citada (Id 26647551), a parte 

reclamada não compareceu em audiência, conforme consta no termo (id 

30022683), porém não apresentou contestação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, 

observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da Reclamada 

é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por terceira 

pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme AR de Citação positivo juntado aos autos 

(id 26647551), o Reclamado não compareceu à audiência de conciliação 

(id 30022683), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que 

até a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De 

tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a 

reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido 

no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito 

de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, 

ressalto que esta presunção é relativa, não importando necessariamente 

em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 26647551), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa das 

notas anexa a inicial devidamente assinada pela ré (Id 26062465). A parte 

ré deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como 

verdadeiros todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se 

que a documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações 

do Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da 

Reclamada referente a venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial, a nota 

promissória devidamente assinada, demonstrando a existência da divida 

no valor de R$ 673,68, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, 

outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por 

tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o pagamento de R$ 

673,68 (seiscentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) 

referente a venda de produtos; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MAURO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002588-60.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: CLEBER MAURO DA SILVA Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por F.F ARTIGOS 

DOS VESTUARIO LTDA - ME contra CLEBER MAURO DA SILVA 

objetivando cobrança de valores referente à venda de produtos. 

Devidamente citada (Id 24920407), a parte reclamada não compareceu em 

audiência, conforme consta no termo (id 27532659), bem como não 

apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a 

citação feita por Oficial de Justiça (Id 24920407) é suficiente para a 

regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos do Código de 

Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade. Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme Citação positivo juntado aos autos (id 

24920407), a Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 

27532659), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até 

a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 24920407), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa das 

notas anexa a inicial (id 24530576) devidamente assinada pela ré. A parte 

ré deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como 

verdadeiros todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se 

que a documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações 

do Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da 

Reclamada referente à venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial a nota do 

saldo devedor, representando o valor de R$ 2.007,85, comprovando a 

exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a 

procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada a efetuar o pagamento de R$ 2.007,85 (dois mil e sete reais e 

oitenta e cinco centavos) referente à compra de produto; 2- Determino que 

os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003187-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA RAIMUNDO DE BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003187-96.2019.811.0051 Polo Ativo: LUANA RAIMUNDA DE BEM Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por LUANA RAIMUNDA DE BEM contra BANCO 

BRADESCO S.A objetivando recebimento de valores. Extrai-se do termo de 

conciliação (Id 29781017) que a parte Autora devidamente intimada (id 

26119369) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 
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ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 26119369), não compareceu à audiência de conciliação (Id 

29781017), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE; Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de 

março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003485-88.2019.8.11.0051
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003485-88.2019.811.0051 Polo Ativo: DANRLEY RENATO DE MELO Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por DANRLEY RENATO DE MELO contra ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por 

danos morais e revisão de faturas. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminar de prejudicial de mérito em face do prazo prescricional, 

ausência de certidão original e incompetência territorial e inépcia da inicial, 

no mérito, defende a regularidade do débito, alega a inexistência de danos 

morais, pois não houve comprovação dos danos tendo em vista ser o 

autor devedor legitimo do débito discutido, contesta a declaração de 

inexistência do débito e inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação e a condenação ao pedido contraposto e litigância 

de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A Ré alega em sede de contestação alega a 

preliminar de prescrição da reparação cível, porém, a legislação 

consumerista em seu artigo 27 prevê prazo prescricional de 05 anos para 

o consumidor pleitear os danos ocasionados pelo fato de produtos ou 

serviços, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. A preliminar em 

face da ausência de certidão original SPC e inépcia da inicial arguida pela 

Ré se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, restando 

prejudicada as preliminares suscitadas. Em relação a preliminar de 

incompetência territorial, não há como acolher, tendo em vista que a 

discussão nestes autos trata-se de relação consumerista e por se tratar 

de parte hipossuficiente, a propositura da ação independe do domicilio do 

Autor, que neste caso é o consumidor, motivo pelo qual afasto a preliminar 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada fundamenta sua 

defesa em relação à inexistência de danos morais em face do exercício 

regular de direito, juntando extrato de contas, demonstrando que a autora 

consumiu energia de forma efetiva, fazendo prova da relação jurídica 

entre as partes e a origem do débito, tendo em vista a “UC cadastrada sob 

o nº 296553-1, situada na RUA B 7 PAIAGUAS QD 05 BL 07 BAIRRO: 

RESIDENCIAL PAIAGUAS na Comarca de Cuiabá/MT”, do qual aquele é 

titular, com debito em aberto no valor de R$ 922,02. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 
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dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade, liquidez e 

certeza do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. II – Litigância de Má-Fé Por fim, a 

parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de má-fé. 

Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com 

efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua honra 

e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos 

autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. 

Porém, o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua 

pretensão, inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo 

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar 

que a reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 922,02 

(novecentos e vinte e dois reais e dois centavos); Julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da 

parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002903-88.2019.811.0051 Polo Ativo: LEONARDO RIBEIRO PIMENTA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LEONARDO 

RIBEIRO PIMENTA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de eventual pedido de 

desistência, impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de 

consulta extraída junto ao SPC/SERASA, no mérito, afirma à legitimidade da 

cobrança e regularidade na contratação juntando tela sistêmica e áudio de 

contratação, defende o exercício regular de direito, a inexistência de 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé e ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela 

ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo 

qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação 

das linhas nº 66-99985-3298 do serviço pós pagos denominado “VIVO 

CONTROLE”, juntando telas sistêmicas com dados pessoais da parte 

Autora, gravação confirmando contratação do plano, inclusive com 

fornecimentos de dados, nome da mãe, endereço (Id 29591638), tela 

sistêmica com histórico de pagamentos e débito em aberto no valor de R$ 

218,73, comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge 

dos autos que, os áudios e telas sistêmicas juntadas pela Ré trazem em 

seu conteúdo dados pessoais da Autora, com endereço e CEP, bem como 

o valor em aberto da referida linha celular cancelada. Assim, entendo que 

a tela sistêmica, neste caso, há de ser admitida como meio de prova da 

contratação, pois encontram-se acompanhada de áudio de contratação, 

inclusive com confirmação pela autora, afastando desta forma a 

possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada ao reclamante, evidenciando 

que o Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 
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439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé A parte autora alega inexistência de 

relação contratual sendo que contratou diretamente com a reclamada, 

conforme gravação anexo a defesa (Id 29591638) que demonstra a 

aquisição e aceite do plano ofertado pela Ré, portanto litiga de má fé a fim 

de obter enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito enunciado 136 do 

Fonaje: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Com efeito, o pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em 

sua honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas 

juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e 

exercido pela Ré. Porém, ante o aceite do plano pela autora conforme 

gravação nos autos, esta litigou com má-fé, pois resta demonstrado pela 

própria Reclamante a desnecessidade do pleito indenizatório requerido por 

esta em sua exordial, já que é devedora do valor discutido nestes autos. 

Assim, é dever das partes expor os fatos em Juízo conforme a verdade, 

bem como não formular pretensão ou de apresentar defesa quando 

cientes de que são destituídas de fundamentos, conforme determina o 

artigo 77, I e II do Código de Processo Civil, ocasião em que, tendo as 

partes infringido o referido dispositivo, resta clarividente que sua conduta 

encontra-se em descompasso com o ordenamento processual civil. 

Portanto, entendo que há de se reconhecer a arbitrariedade da conduta da 

Autora que propôs a ação com o intuito de alterar a verdade dos fatos e 

de utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal, conforme artigos 79 

e 80, II e III do Código de Processo Civil, devendo ser responsabilizada em 

face da litigância de má-fé exercida nestes autos a arcar com as 

despesas processuais e honorários advocatícios, por força do artigo 55 

da Lei 9.099/95 e 81 do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do NCPC que ora arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. IV – Pedido 

Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que 

restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há 

de ser deferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE pedido de litigância de má-fé e 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem 

como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado 

que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor de R$ 218,73 (duzentos e dezoito reais e 

setenta e três centavos); Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003191-36.2019.811.0051 Polo Ativo: GILCEMAR GOMES FABRICIO Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por GILCEMAR 

GOMES FABRICIO contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva alega 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, afirma 

serem inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que 

esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da negativação 

indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o 

débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade 

na contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que juntou somente documentos 

representativos, sendo tais documentos desacompanhado de contrato 

assinado não pode ser admitido como prova da existência de débito ou da 

relação jurídica entre os litigantes, restando comprovado sua conduta 

ilícita. Entretanto, a parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do 
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débito na possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a 

aplicação da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que 

neste caso é incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, 

pois a parte Ré sequer trouxe algum documento do suposto falsário, 

restando prejudicada a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em 

face do ilícito ocorrido com o Autor. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em virtude da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III– Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto junto ao 

Cartório, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não 

tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003073-60.2019.811.0051 Polo Ativo: EDNA VALNICE RAIMUNDO Polo 

Passivo: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - 

COELBA Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por EDNA VALNICE RAIMUNDO contra COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 
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ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva, 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, 

entende ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois desconhece a 

origem do débito com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível tendo em vista a regularidade na contratação, em virtude da 

utilização do serviço, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois 

agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os 

argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da 

legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua 

negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pela Autora ou tela sistêmica com dados 

pessoais daquela, restando comprovado sua conduta ilícita. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 11 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003008-65.2019.811.0051 Polo Ativo: ERICA SANTANA DE SOUZA Polo 

Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ERICA 

SANTANA DE SOUZA contra ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPAÇÕES S.A objetivando declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais devido à cobrança ilícita e a inclusão 

indevida aos órgãos de proteção ao crédito. A requerida alega que o 

débito é legítimo, sendo inexistentes os danos morais, descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I - Mérito 

Verifica-se dos autos que a reclamante se insurge de débito indevido no 

valor de R$ 77,28 em face de ausência de reconhecimento da divida junto 

a instituição de ensino e inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto 

que não possui relação jurídica junto a instituição, juntando certidão 

SPC/SERASA comprovando a negativação. A reclamada alega que agiu 

em exercício regular de direito, alegando a existência do débito em virtude 

da existência de acordo realizada com a autora referente a divida perante 

a UNOPAR, sendo inexistentes os danos morais, descabimento da 

inversão do ônus da prova. Ocorre, que a reclamada não logrou em 

comprovar os fatos alegados, posto que a Ré não juntou nenhum boleto 

bancário, contrato assinado ou prova de frequência da reclamante em 

aulas ministradas pela reclamada que corroborasse suas alegações e que 

vincularia o acadêmico, ora autor. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova conforme autoriza o 

artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus. Portanto, a declaração de ilegitimidade do débito 

atribuído à parte autora bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC/SERASA é medida que se impõe. II – Dano Moral 

A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora em 

virtude do debito indevido, efetuou cobranças, inclusive com inclusão do 

nome e CPF da Autora no SPC, causando-lhes prejuízos. Isso porque, 

necessitava de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que 

lhe foi negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- 

Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistentes os débitos discutidos 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. Kelson Giordani 
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M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003082-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINE MAYARA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003082-22.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: ROSALINE MAYARA RODRIGUES Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELZO 

RODRIGUES GARCIA - ME contra ROSALINE MAYARA RODRIGUES 

objetivando cobrança de valores. Devidamente citada (Id 26601217), a 

parte reclamada não compareceu em audiência, conforme consta no termo 

(id 29779876), porém não apresentou contestação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De 

início, observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da 

Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por 

terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: 

A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, 

apesar de devidamente citada, conforme AR de Citação positivo juntado 

aos autos (id 26601217), o Reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação (id 29779876), porém não apresentou defesa nos autos, 

ocasião em que até a presente data, não firmou qualquer justificativa de 

sua ausência. De tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de 

modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do 

contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a 

despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não importando 

necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da 

inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, 

averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem guarida no 

direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao 

Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas e apresentar 

defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos autos (id 

26601217), porém não apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De 

fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados por meio da 

documentação juntada aos autos que assiste razão a parte Autora, 

conforme se observa da nota promissória anexa a inicial devidamente 

assinada pela ré (Id 26045184). A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor 

possui um crédito a receber da Reclamada referente a venda de produtos 

que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se 

anexo a inicial, a nota promissória devidamente assinada, demonstrando a 

existência da divida no valor de R$ 5.468,89, comprovando a exigibilidade 

do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 5.468,89 (cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais 

e oitenta e nove centavos) referente a venda de produtos; 2- Determino 

que os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003181-89.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003181-89.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: ANDRESSA SOUZA DE OLIVEIRA Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELZO 

RODRIGUES GARCIA - ME contra ANDRESSA SOUZA DE OLIVEIRA 

objetivando cobrança de valores. Devidamente citada (Id 26647233), a 

parte reclamada não compareceu em audiência, conforme consta no termo 

(id 29323474), porém não apresentou contestação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De 

início, observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da 

Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por 

terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: 

A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, 

apesar de devidamente citada, conforme AR de Citação positivo juntado 

aos autos (id 26647233), o Reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação (id 29323474), porém não apresentou defesa nos autos, 

ocasião em que até a presente data, não firmou qualquer justificativa de 

sua ausência. De tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de 

modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do 

contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a 

despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não importando 

necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da 

inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, 

averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem guarida no 

direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao 

Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas e apresentar 

defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos autos (id 

26647233), porém não apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De 

fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados por meio da 

documentação juntada aos autos que assiste razão a parte Autora, 

conforme se observa da nota promissória anexa a inicial devidamente 

assinada pela ré (Id 26116545). A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor 

possui um crédito a receber da Reclamada referente a venda de produtos 

que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se 

anexo a inicial, a nota promissória devidamente assinada, demonstrando a 
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existência da divida no valor de R$ 2.065,54, comprovando a exigibilidade 

do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 2.065,54 (dois mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e 

quatro centavos) referente a venda de produtos; 2- Determino que os 

valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003182-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALI DE SOUZA MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003182-74.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: ANALI DE SOUZA MEIRA Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELZO 

RODRIGUES GARCIA - ME contra ANALI DE SOUZA MEIRA objetivando 

cobrança de valores referente à venda de produtos. Devidamente citada 

(Id 26596263), a parte reclamada não compareceu em audiência, 

conforme consta no termo (id 29323458), bem como não apresentou 

contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Do Mérito De início, observo que a citação feita por Oficial de 

Justiça (Id 26596263) é suficiente para a regularidade do ato conforme 

artigos 242 e 246, II ambos do Código de Processo Civil, não havendo em 

que se falar em nulidade. Assim, apesar de devidamente citada, conforme 

Citação positivo juntado aos autos (id 26596263), a Reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação (id 29323458), porém não 

apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (id 26596263), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa da nota anexa a inicial (id 26116969) 

devidamente assinada pela ré. A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor 

possui um crédito a receber da Reclamada referente à venda de produtos 

que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se 

anexo a inicial a nota do saldo devedor, representando o montante 

devidamente o valor de R$ 651,77, comprovando a exigibilidade do crédito. 

Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o 

pagamento de R$ 651,77 (seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e 

sete centavos) referente à compra de produto; 2- Determino que os 

valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003527-40.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELY ARANDO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003527-40.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: JESSICA KELY ARANDO ALVES Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por F.F 

ARTIGOS DOS VESTUARIO LTDA - ME contra JESSICA KELY ARANDO 

ALVES objetivando cobrança de valores referente à venda de produtos. 

Devidamente citada (Id 27524806), a parte reclamada não compareceu em 

audiência, conforme consta no termo (id 29363185), bem como não 

apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a 

citação feita por Oficial de Justiça (Id 27524806) é suficiente para a 

regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos do Código de 

Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade. Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme Citação positivo juntado aos autos (id 

27524806), a Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 

29363185), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até 

a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 
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por meio da citação, conforme consta nos autos (id 27524806), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da nota 

anexa a inicial (id 26954258) devidamente assinada pela ré. A parte ré 

deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da 

Reclamada referente à venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial a nota do 

saldo devedor, representando o montante devidamente o valor de R$ 

1.662,58, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho 

não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 

1.662,58 (hum mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito 

centavos) referente à compra de produto; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003146-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUSA DE SOUZA VENANCIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003146-32.2019.811.0051 Polo Ativo: CELSO PAIM DA SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: EDILEUZA DE SOUZA VENANCIO DE OLIVEIRA 

Vistos em correição. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de 

conciliação anexa aos autos (Id 30039038), que houve composição 

amigável entre as partes, no que tange a obrigação de fazer e pecuniária, 

fazendo-se necessário a homologação do acordo e como consequência a 

extinção do feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve, e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, devendo levar em consideração que, em 

caso de descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo 

requerer a execução em Juízo de eventuais obrigações e aplicação da 

multa. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2019. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003102-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MAIA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003102-13.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: BRUNA MAIA DE MATOS Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação anexa aos autos (Id 

29971643), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003100-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DIAS VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003100-43.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 
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Polo Passivo: CARLOS DIAS VIANA Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação anexa aos autos (Id 

29983188), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO CARVALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001438-44.2019.811.0051 Polo Ativo: ONILDO CARVALHO ARAUJO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição anexa aos autos (Id 29465725), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2019. 

Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003047-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003047-62.2019.811.0051 Polo Ativo: JEAN CARLOS AUGUSTO DOS 

SANTOS Polo Passivo: GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS 

DE PAGAMENTOS S.A Vistos em correição. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Verifico do termo de conciliação anexa aos autos (Id 29828267), que 

houve composição amigável entre as partes, no que tange a obrigação de 

fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação do acordo e 

como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-97.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI JOAO MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000307-97.2020.811.0051 Polo Ativo: DEPOSITO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA - EPP Polo Passivo: JURACI JOAO 

MIRANDA Vistos em correição. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 
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relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico da 

petição anexa aos autos (Id 29823878), que houve composição amigável 

entre as partes, no que tange a obrigação de fazer e pecuniária, 

fazendo-se necessário a homologação do acordo e como consequência a 

extinção do feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve, e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, devendo levar em consideração que, em 

caso de descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo 

requerer a execução em Juízo de eventuais obrigações e aplicação da 

multa. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2019. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003188-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BARDDAL VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003188-81.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: ADILSON BARDAL VIEIRA Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação anexa aos autos (Id 

29782091), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003159-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA NEVES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003159-31.2019.811.0051 Polo Ativo: CELSO PAIM DA SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: ROSANA NEVES LOPES Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação anexa aos autos (Id 

29781004), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 10 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001558-87.2019.811.0051 Polo Ativo: MARIA APARECIDA CAETANO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição anexa aos autos (Id 29392505), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 
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mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-79.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001565-79.2019.811.0051 Polo Ativo: LEIA FEREIRA GUIMARAES Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição anexa aos autos (Id 29391766), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSON LEMOS CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP369569 

(ADVOGADO(A))

BRENDA DE OLIVEIRA PAVRET OAB - SP402889 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGH BRASIL COMERCIO DE OCULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001025-31.2019.811.0051 Polo Ativo: ARYSON LEMOS CESAR Polo 

Passivo: SGH BRASIL COMERCIO DE OCULOS LTDA Vistos em correição. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição anexa aos autos (Id 29526875), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, inclusive com pagamento (Id 29526876), 

fazendo-se necessário a homologação do acordo e como consequência a 

extinção do feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve, e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, devendo levar em consideração que, em 

caso de descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo 

requerer a execução em Juízo de eventuais obrigações e aplicação da 

multa. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de março de 2019. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002954-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAILTON OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002954-02.2019.811.0051 Polo Ativo: NOVA CONCORDIA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Polo Passivo: EVAILTON OLIVEIRA DE 

SOUZA Vistos em correição. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de 

conciliação anexo aos autos (Id 29380370), que houve composição 

amigável entre as partes, no que tange a obrigação de fazer e pecuniária, 

fazendo-se necessário a homologação do acordo e como consequência a 
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extinção do feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve, e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, devendo levar em consideração que, em 

caso de descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo 

requerer a execução em Juízo de eventuais obrigações e aplicação da 

multa. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de março de 2019. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-17.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MATOS CINTRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELOCI ROQUE GELESKI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Claudiney Saraiva Moreira (TESTEMUNHA)

Silvanete Hubner Freitas (TESTEMUNHA)

Erico Luiz Herter (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010600-17.2014.811.0051 Polo Ativo: VALDETE MATOS CONTRA 

ANDRADE Polo Passivo: GELOCI ROQUE GELESKI Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 29335402), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-38.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010025-38.2016.811.0051 Polo Ativo: FERREIRA & BOMBARDA LTDA - 

ME Polo Passivo: LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 29094002), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001749-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA VASCONCELOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001749-69.2018.811.0051 Polo Ativo: NOVA CONCORDIA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Polo Passivo: CARLOS FERNANDO DE 

ALMEIDA VASCONCELOS - ME Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 28741704), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 
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mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002205-82.2019.811.0051 Polo Ativo: TITO QUARANTANI Polo Passivo: 

KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V Vistos em 

correição. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 

28626838), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-61.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA LUCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA LIDERANCA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010308-61.2016.811.0051 Polo Ativo LEDINA LUCIA DA SILVA Polo 

Passivo: IMOBILIARIA LIDERANÇA Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 29283579), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Edital

*O Edital n. 008/2020-DF completo e o Anexo I, que tornam público o 

DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DE 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE 

CONCILIADOR, encontram-se no Caderno de Anexo do Diário de Justiça 

Eletrônico, ao final esta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000134-42.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTOS RAMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMILTON VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico para os devidos fins que 

devolvo o presente mandado de acordo com o Art. 455 do NCPC que tem a 

seguinte redação: Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo."

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001087-40.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SOAGRO SOCIEDADE AGRO PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE FREITAS OAB - MT12873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DA SILVA SANDOVAL (REQUERIDO)

JULIO CESAR DA SILVA SANDOVAL (REQUERIDO)

LUCIMAR GOMIDE SANDOVAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE AVALIAÇÃO, compareci a Rodovia MT 109, que liga 

Canarana a Querência, em 10/3/2020 às 9h, e ali estando NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A AVALIAÇÃO do bem indicado na Matricula 6.651, 

do CRI de Canarana, em virtude de não ser localizado, fui informado nas 

fazendas Iasmini Jose Luciano de Almeida e na Fazenda São Jose de 

Rogerio Moura e no Bar do Pequi, que não conhecem a referida fazenda 

na região, sendo que constatei na divisa de município de Canarana e 

Querencia as seguintes fazendas: Fazenda Iasmini, Faz. Nossa Senhora 

Aparecida, Faz. Olhos D'Água, Faz. São Jose, que ja pertencem ao 

município de Querência, após a placa de divisa de municípios e antes da 

referida placa, existem as fazendas Paranoá e Santa Carmem. Para a 

localização do referido imóvel é necessário a juntada do 

Georreferenciamento e o CAR da área a ser avaliada, juntamente com 

Croqui da área. Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o 

mandado à secretaria."

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 43195 Nr: 2096-64.2013.811.0029

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Zuffo - OAB:29.327/RS

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. E, 

consequentemente, DEFIRO a guarda definitiva de LUIZ MATHEUS 

RODRIGUES DE SOUZA GRAFFUNDER em favor do genitor LUCAS 

MATEUS GRAFFUNDER, ora requerente.EXPEÇA-SE o termo de guarda 

definitiva.Tendo em vista a atuação de advogado dativo na defesa do 

requerente, ARBITRO os honorários advocatícios do causídico nomeado 

na quantia de 5 URH, levando em conta as particularidades de sua 

atuação.Sem custas e honorários.Transitado em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos.Intime-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 44706 Nr: 986-93.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. F. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:OAB/MT 16308-A

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por F.F COMÉRCIO E 

CONSTRUTORA LTDA-EPP em face de BANCO BRADESCO S.A., ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 248/249 a parte exequente informou nos autos o recebimento dos 

valores referente a presente execução, pugnando pelo arquivamento dos 

autos.

A parte executada por sua vez, requereu a expedição de alvará para 

levantamento dos valores vinculados nestes autos fls. 259.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação conforme 

manifestação do exequente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ para levantamento dos valores 

vinculados nestes autos conforme certificado às fls. 252, consoante 

dados apresentados às fls. 259.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73882 Nr: 897-94.2019.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DÉBORA LUZIANA SOARES BISPO, Cpf: 

75544598134, Rg: 5356532, Filiação: Regina Soares dos Santos e 

Claudiomir Bispo, data de nascimento: 17/10/1992, brasileiro(a), natural de 

Três Lagoas-MS, casado(a), cozinheira, Telefone (66)9.8445-4600. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO para que a vítima tome ciência do inteiro teor 

da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

Sentença: Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito por desistência da parte Requerente. Sem custas.Transitada em 

julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHAEL BROETTO, 

digitei.

Canarana, 09 de março de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 11133 Nr: 1121-23.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Vale do Xingú LTDA, 

DISVALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DO VALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 511 de 1073



Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8.963/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11954-B/MT

 Ante o exposto, à vista das razões expostas, REJEITO a presente 

exceção de pré-executividade.Deixo de condenar o excepto ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência em 

virtude de não haver extinção da execução.Não havendo irresignação 

recursal, o exequente deverá ter vistas dos autos para seguimento do 

feito, quanto ao crédito perquirido, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para o regular prosseguimento do feito 

executivo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21409 Nr: 2127-26.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Carlos Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada aos autos do laudo pericial, impulsiono os autos 

a fim de intimar as partes a se manifestarem acerca do laudo apresentado, 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78355 Nr: 3759-38.2019.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Almeida - 

OAB:24.591-0/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

CONDENO o réu JORGE VITOR DA SILVA como incurso nas penas do art. 

155, §1° e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.Em 

observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal,(...) Fixo a 

pena DEFINITIVA em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de 

reclusão e 30 (trinta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do 

maior salário mínimo vigente.O regime de cumprimento da pena será o 

ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal.Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a ser fixadas 

pelo juízo da execução.Substituída a pena, não há que se falar em 

suspensão condicional da pena.DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA DO RÉUVerifico que é caso de revogação da prisão 

preventiva decretada em desfavor do réu, considerando o total da pena 

aplicada e o regime inicial de cumprimento, constato a necessidade de 

adequação da medida cautelar com o resultado do processo, visto que a 

condenação na presente sentença alcançou o regime aberto.Dessa 

forma, REVOGO a prisão preventiva do acusado.EXPEÇA-SE alvará de 

soltura em favor do réu, devendo ser colocado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49282 Nr: 1387-58.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Nardão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 

17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte exequente, via DJE, na 

pessoa de sua Procuradora, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 562,52 ( quinhentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) , sendo que R$ 413,40 

( qautrocentos e treze reais e quarenta centavos) referente as Custas 

Judiciais e 149,12 ( cento e quarenta e nove reais e doze centavos) 

referente a Taxa Judiciária, conforme a r. sentença de fls 37/41 dos autos 

, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. A Guia 

poderá ser emitida através do site: arrecadacao - Custas e Taxas finais 

remanescentes, e posteriormente protocolada no Fórum da Comarca de 

Canarana-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52359 Nr: 2997-61.2015.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLER AUXILIADORA DA CRUZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) autora, para 

que se manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial 

de Justiça a seguir transcrita: "CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento 

ao Mandado de Busca e Apreensão, em que o Banco Bradesco S.A. move 

em desfavor de Rosicler Auxiliadora da Cruz Oliveira, compareci na Rua 

Bela Vista do Goiás, nº 333 e em diligência, dia 19/02/20 às 17h, dia 

26/02/20 às 18h30 e dia 04/03/19 às 16h50, e ali estando, NÃO FOI 

POSSÍVEL APREENDER o veículo VW/VOYAGE 1.0, placa NKX 8977, 

ano/modelo 2009/2010 posto que não foi localizado, no endereço 

informaram que a residência é própria, e que desconhecem a requerida, 

procurado aos moradores vizinhos, confirmaram não reconhecer a 

requerida nas imediações. Certifico ainda que, a parte autora ou seu 

representante – depositário, não compareceram para acompanhar a 

diligência. Nestes termos, devolvo o mandado na Secretaria no aguardo de 

novas determinações. Canarana-MT, 5 de março de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53199 Nr: 236-23.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO ALVES CASSANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007/ CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador para que se manifeste nos autos, requerendo 

o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da carta 

precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 54001 Nr: 702-17.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONIAL & TONIAL LTDA EPP, Jacson Roberto Tonial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTORATIN CIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRA DE SOUSA ALVARES - 

OAB:OAB/MT 20.839, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MOACIR FURLAN 

FILHO - OAB:196.725/SP, BRUNO KIMURA SATO - OAB:285.905/SP, 

Claudia Lopes Fonseca - OAB:151.683/SP, Felipe Fieri Silva - 

OAB:298.892/SP, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo. - 

OAB:7627-A/MT, Marcos Rolim Fernandes Fontes - OAB:146.210/SP, 

TARSILA PEREIRA MARCONDES - OAB:251.450/SP, YURI TIAN YI 

CHANG - OAB:212.803-E/SP
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 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do 

autor, para condenar a VOTORANTIN CIMENTOS S/A ao reembolso das 

despesas materiais no importe de R$ 19.700,11 (dezenove mil e 

setecentos reais e onze centavos) acrescidos de juros e correção 

monetária, a partir da data de citação. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.CONDENO as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa, consoante preconiza o artigo 85 § 

2º do CPC/2015.Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará 

com metade das custas, despesas processuais e honorários 

sucumbenciais nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado desta sentença, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se a 

C.N.G.C.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45690 Nr: 1768-03.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta junto ao site do Tribunal de Justiça, através do Protocolo do 

AR de fls. 45vº, constatei que nos autos de Precatório com aquele 

número, qual seja 0050828-95.2015.811.0000, tem registrado em seus 

andamentos o pagamento do do débito, conforme consta do relatório 

impresso e juntado aos autos às fls. seguintes. Face ao exposto, 

impulsiono os autos ao exequente para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45852 Nr: 1885-91.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naévio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sott - OAB:16.717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO DE SOUZA - 

OAB:17264

 Vistos etc.

RECEBO o petitório de fls. 125/127 como cumprimento de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais.

Proceda com a retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo para que 

conste como fase de Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º inciso I, do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia de R$ 

58.469,55(cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos) devidos em favor da exequente com juros de 

mora e atualização conforme determinado na sentença, acrescidos de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001128-07.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE OLIVEIRA PORTO (REQUERENTE)

SIMONE DIAS DE OLIVEIRA BRUNACCI (REQUERENTE)

FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDITE GOMES DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GARCIA ANDRADE OAB - GO22141 (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ROMULO MOREIRA DA SILVA OAB - GO8264 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001128-07.2019.8.11.0029. ESPÓLIO: 

ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA REQUERENTE: EDITE GOMES DIAS 

OLIVEIRA, FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DIAS 

OLIVEIRA, SIMONE DIAS DE OLIVEIRA BRUNACCI, FRANCINE OLIVEIRA 

PORTO REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA 1. Trata-se a demanda de Alvará 

Judicial ajuizado pelo ESPOLIO DE ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA, 

representando pelo inventariante Franco Luiz Dias de Oliveira e Edite 

Gomes Dias de Oliveira, Franco Luiz Dias de Oliveira, Ana Carolina Dias de 

Oliveira, Simone Dias de Oliveira Brunacci e Francine Oliveira Porto, 

visando a oferta de bens em garantia fiduciária. Com a exordial, vieram 

documentos. Na sequência, foi apresentado aditamento à inicial, 

requerendo a concessão de tutela de urgência, a fim de conceder 

autorização ao Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT, para 

lavrar na matrícula nº 18.492, a garantia de alienação fiduciária oriunda da 

Escritura Pública de Contrato de Empréstimo com Garantia, firmada com o 

Banco LAAD Américas N.V, visando a liberação dos valores pretendidos, 

para assegurar a viabilidade econômica da atividade rural e o pagamento 

das verbas alimentícias dos funcionários do Espólio. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. Recebo a inicial 

(ID 24983553), bem como o aditamento (ID 25448101), eis que 

devidamente instruída com os documentos necessários. Passo à análise 

do pedido de tutela antecipada. Conforme se depreende dos autos, visa a 

parte requerente a concessão de autorização ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Canarana/MT, para lavrar na matrícula nº 18.492, a garantia de 

alienação fiduciária oriunda da Escritura Pública de Contrato de 

Empréstimo com Garantia, firmada com o Banco LAAD Américas N.V, 

visando a liberação dos valores pretendidos, para assegurar a viabilidade 

econômica da atividade rural e o pagamento das verbas alimentícias dos 

funcionários do Espólio. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência 

quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. A 

tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento por este 

Juízo, tendo em vista à comprovação da probabilidade do direito e do 

perigo de dano. A probabilidade do direito está demonstrada pela Escritura 

Pública de Abertura de Inventário e Nomeação de Inventariante lavrada 

perante o 3º Tabelionato de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais de 

Quirinópolis/GO, nomeando como inventariante o herdeiro FRANCO LUIZ 

DIAS DE OLIVEIRA, com a anuência da viúva Edite Gomes Dias de Oliveira 

e demais herdeiros Franco Luiz Dias de Oliveira, Ana Carolina Dias de 

Oliveira, Simone Dias de Oliveira Brunacci e Francine Oliveira Porto, todos 

maiores e capazes (ID 24983582), Nota de Devolução nº 2186, em razão 

da necessidade de alvará judicial (ID 24986425) e demais documentos 

jungidos aos autos. Frise-se, ainda, que o art. 396, inciso I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria -Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial disciplina acerca da exigência de alvará judicial se 

corresponder à lavratura de escritura que tenha por finalidade 

transmissão do domínio ou de direito e bem assim a constituição ou 
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sub-rogação de direitos reais ou de garantia, quando houver interesse de 

espólio, massa falida, herança jacente ou vacante, incapaz e acervo em 

concordata. Em relação ao perigo de dano, de igual modo encontra-se 

devidamente comprovado, eis que a garantia será necessária para 

subsidiar o custeio da safra 2019/2010, que, inclusive, já se iniciou, bem 

como para arcar com os custos com pagamento de pessoal e demais 

despesas, conforme documentação acostada aos autos, em especial 

pelas folhas de pagamento de pessoal (ID 25448102 a 25448108). 3. 

Desta forma, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar que o 

Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT, proceda com a lavratura 

na matrícula nº 18.492, da garantia de alienação fiduciária oriunda da 

Escritura Pública de Contrato de Empréstimo com Garantia, firmada com o 

Banco LAAD Américas N.V, visando a liberação dos valores pretendidos 

pela parte requerente. 4. Diante do exaurimento do mérito e por não haver 

outras providências, torno definitiva a tutela de urgência concedida e, com 

base no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para DETERMINAR a lavratura na matrícula nº 

18.492, da garantia de alienação fiduciária oriunda da Escritura Pública de 

Contrato de Empréstimo com Garantia, firmada com o Banco LAAD 

Américas N.V e demais instituições financeiras, enquanto não finalizado o 

inventário administrativo, sempre com anuência da viúva e herdeiros, 

visando a liberação dos valores pretendidos pela parte requerente, para 

fins de viabilidade econômica da atividade rural do Espólio. Custas e 

despesas processuais pela parte requerente. JULGO EXTINTO o processo 

com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Tratando-se de demanda de jurisdição voluntária, inexistindo 

sucumbência, inaplicável a condenação em honorários advocatícios. Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo. Canarana/MT, 30 de outubro 

de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito [1] Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000507-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (AUTOR(A))

ELIANE FELIPE BERNARDIS (AUTOR(A))

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (AUTOR(A))

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (AUTOR(A))

DIRCEU OSTROSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que, em 

cumprimento a decisão Id. 22350750, efetue o pagamento da 1ª parcela do 

valor das custas processuais, a fim de dar o devido andamento 

processual. Canarana, 12 de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000211-85.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

JAINE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO OAB - MT0015921A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000211-85.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: JAINE SOUSA DA SILVA, UANDERSON SOUSA DA SILVA 

1. Trata-se a demanda de Alvará Judicial ajuizado por JAINE SOUSA DA 

SILVA e UANDEROSN SOUSA DA SILVA, visando, em síntese, a 

expedição de autorização para levantamento de numerários que se 

encontram depositado em contas bancárias do falecido José Eraldo da 

Silva. Com a exordial, vieram documentos. A inicial foi despachada, 

determinando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (ID 

18441596). Resposta ao ofício jungida aos autos (ID 20311009). O 

Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido (ID 

23881296). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. 2. Procedimento em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Analisando a pretensão da requerente, 

reputa-se que razão lhe assiste. Os documentos acostados a exordial aos 

autos demonstram a existência de numerário depositado em conta 

bancária inferior a 500 OTN. Ademais, não havendo outros bens sujeitos a 

inventário, reputa-se que os requerentes demonstraram os requisitos para 

o deferimento da medida, nos termo dos art. 1º e 2º, da Lei nº. 6.858/80. 

Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 2º - O disposto 

nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens 

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. Além disso, houve comprovação da 

existência de vínculo familiar entre os autores e o falecido, tendo havido 

provas atinente à sucessão civil entre eles. 3. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 1º da Lei n, 6.858/80, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela requerente, devendo ser expedido alvará em favor deles a 

fim de possibilitá-los a efetuar o levantamento de numerário proveniente de 

conta bancária na Caixa Econômica Federal (ID 20311009), tendo 

demonstrada a existência de sucessão civil. Sem incidência de custas e 

despesas processuais, tendo em vista que a parte é beneficiária da 

gratuidade de justiça. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tratando-se 

de demanda de jurisdição voluntária, inexistindo sucumbência, inaplicável 

a condenação em honorários sucumbenciais. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias mediante 

as cautelas de estilo. Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 48215 Nr: 718-05.2015.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penha das Graças Miranda Dela Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 i. PETITÓRIO DE FLS. 157/159

Inicialmente, defiro o petitório de fls. 157/159e para tanto, determino a 

intimação do requerido para que, no prazo de quinze dias, implante o 

benefício previdenciário à requerente, conforme indicado em sentença.

Nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, FIXO a pena de multa, no importe 

a R$50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso, a qual deverá ser revertida 

em favor da requerente.

ii. PETITÓRIO DE FLS. 160/164

Ademais, ante os poderes especiais conferidos aos representantes legais 

do requerente, previstos em procuração de fl. 19, DEFIRO o pedido de fls. 

160/164, no valor do débito alimentar e honorários, devendo os alvarás 

serem expedidos em nome do causídico.

 Determino ainda, a intimação pessoal do requerente para que se 

cientifique da liberação do importe.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51039 Nr: 2282-19.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO EVALDO RITZMANN, Maria Kovaluki 

Ritzmann, JOSÉ DAVID RITZMANN, IRIANE DE FÁTIMA JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 Inicialmente, DETERMINO à secretaria a juntada do inteiro teor do agravo 

de instrumento n° 1015806-17.2019.8.11.0000, bem como, a certidão do 

trânsito em julgado do recurso.

Em seguida, cientifiquem-se as partes acerca do teor do acórdão.

Acerca do pedido de fl. 204, o artigo 835 do Código de Processo Civil 

indica o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantia 

da execução.

O artigo 854, do Código de Processo Civil, torna perfeitamente viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer 

aceno direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de 

bens para garantia da execução.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e 

depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55380 Nr: 1456-56.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA ALVORADA LTDA, CILVANO 

DAGNESE, Dorvalino Dagnese, Nilce Goldoni Dagnese, RAIANE MAIA 

SILVA DAGNESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Coutinho e Polisel Advogados 

Associados - OAB:355/MT, Fellipe de Almeida - OAB:24591/0 -MT, 

Jakson Francisco Coleta Coutinho - OAB:OAB/MT 9172-B, José 

Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:OAB/MT 12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700, GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 8.675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:OAB/MT 9.206

 Determino o desapensamento dos autos e posterior remessa à segunda 

instância para o julgamento do recurso apresentado à fl. 193 e seguintes.

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prosseguimento do feito. No entanto, inexistindo pedidos e certificado o 

trânsito em julgado da decisão meritória, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 11197 Nr: 1189-70.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. F COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO ANDRUCIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de quinze dias, comprovar 

nos autos as medidas cabíveis ao cumprimento da missiva anteriormente 

expedida, bem como, manifestar-se no prosseguimento do feito.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria e, independentemente de 

nova conclusão, arquivem-se provisoriamente os autos.

 Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 12468 Nr: 836-93.2006.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MELCHER, ADRIANA GALLETTI DE QUEIROZ 

MELCHER, LOUIS FERGUS BROMFIELD GELD, Ezra Lucas Scavenius Geld, 

DUSTIN RUFUS SCAVENIUS GELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA 

D'ANDREA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Edgar Antonio Piton - OAB:OAB/SP-11421, Edgar 

Antonio Piton Filho - OAB:95428/SP, Luiz Carlos Piton Filho - 

OAB:OAB/SP 125.154, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o teor dos julgados havidos em segundo grau, cientifiquem-se as 

partes.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Em havendo pedido de carga dos autos, desde logo, defiro.

Por fim, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 18112 Nr: 1337-76.2008.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferticana Comércio e Representações Ltda, 

Jussemara Teresa de Campos, NELSON RIBEIRO DE MOURA, GABI WINCK 

RIBEIRO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, Nelson Feitosa - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e 

por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 204/205, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.Diante do não 

pagamento voluntário do débito, condeno os executados ao pagamento da 

multa no importe a 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 523, 

§1º do CPC.No mais, intime-se os executados para que proceda ao 

pagamento do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de constrição de 

numerário. Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.Cumpridas as 

determinações, intime-se a parte exequente para manifestar-se no 

prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias. Intimem-se por Dje. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 12268 Nr: 617-80.2006.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MELCHER, ADRIANA GALLETTI DE QUEIROZ 

MELCHER, LOUIS FERGUS BROMFIELD GELD, Ezra Lucas Scavenius Geld, 

DUSTIN RUFUS SCAVENIUS GELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA 

D'ANDREA PIRES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Antonio Piton - 

OAB:OAB/SP-11421, Luiz Carlos Piton Filho - OAB:OAB/SP 125.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, defiro o pedido de fl. 614 e determino à secretaria que 

informe o importe atual depositado nos autos.

 Ante o teor dos julgados havidos em segundo grau, cientifiquem-se as 

partes.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Por fim, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55088 Nr: 1303-23.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANO DAGNESE, RAIANE MAIA SILVA 

DAGNESE, Dorvalino Dagnese, Nilce Goldoni Dagnese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 8.675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:OAB/MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700

 É o relatório. Decido.O caso em tela se refere à ação cautelar requerida 

em caráter antecedentes, com previsão no art. 305 e seguintes do 

CPC.Insta salientar que o pedido principal fora apresentado no prazo 

previsto no art. 308, “caput” do CPC (fl. 199 e seguintes), uma vez 

observada a data de efetivação da tutela cautelar (fls. 66/67)Ademais, o 

art. 308, § 3º prevê que, “apresentado o pedido principal, as partes serão 

intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do 

art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova 

citação do réu”.Em que pese a apresentação de pedido principal (fl. 199 e 

seguintes), contestação à ação cautelar (fl. 102 e seguintes) e até mesmo 

impugnação (fls. 223/227), vislumbra-se que não fora oportunizado o 

devido procedimento legal, porquanto não realizada a audiência de 

conciliação, nem mesmo oportunizada a intimação da parte 

requerida/executada para, em exercício de contraditório, manifestar-se 

sobre o pedido principal.Assim sendo, em atenção ao previsto no art. 308, 

§3º do CPC e à apresentação de pedido principal (fl. 199 e seguintes), 

encaminhem-se os autos à conciliação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, observando-se o 

disposto no artigo 334, do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

intimação das partes para a audiência de conciliação, por seus 

advogados, sem necessidade de nova citação dos requeridos.Anote-se 

que, em não havendo conciliação o prazo para apresentação de 

contestação do pedido principal fluirá a partir da data da aludida 

audiência.Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do requerente ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com MULTA de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (artigo 334, § 8º, do CPC).Ante o julgamento do agravo de 

instrumento, desconsidero a decisão de fl. 265.Às providências. 

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 2971-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA D'ANDREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MELCHER, ADRIANA GALLETTI DE 

QUEIROZ MELCHER, LOUIS FERGUS BROMFIELD GELD, DUSTIN RUFUS 

SCAVENIUS GELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila R. R. Padilha - 

OAB:18109, MÁRCIO MACHADO VALÊNCIO - OAB:OAB/SP 135.406, 

MARIA CAROLINA VIANNA COUTO - OAB:OAB 273.262, VERIDIANA 

MARQUES DA SILVA FOPPA - OAB:OAB/SP 278.425, WALCRIS 

ROSITO - OAB:OAB/SP 155.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Antonio Piton - 

OAB:OAB/SP-11421, Luiz Carlos Piton Filho - OAB:OAB/SP 125.154

 Trata-se de cumprimento provisório de sentença havida em ação cautelar, 

a qual determinara o levantamento de numerário depositado em juízo.

Em decisão de fls. 678/679, fora determinado o levantamento de importe 

incontroverso, observada a dedução de encargos processuais e o 

retorno dos autos de segunda instância.

Em petitório de fls. 687/692, a parte exequente reiterou o pedido de 

levantamento de numerário, bem como, pugnou pela conversão da ação 

em cumprimento definitivo de sentença.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, insta salientar que os processos de Cód. 12268 e Cód. 12468 

retornaram da segunda instância.

Em atenção ao processo de Cód. 12268, vislumbra-se certificado o 

trânsito em julgado da ação de conhecimento (fl. 961).

Assim sendo, aproveito os autos e, com base nos princípios da celeridade 

e economia processual, CONVERTO a ação em cumprimento definitivo de 

sentença, nos termos do art. 523 do CPC.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão de fls. 678/679.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se no prosseguimento do 

feito. Em seguida, intime-se a parte executada para manifestação, 

observado o prazo legal.

Expeça-se o necessário. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-62.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELYEZER LUIZ GONZAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000165-62.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:ELYEZER LUIZ 

GONZAGA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação 1 

Juizado de Canarana Data: 23/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000008-26.2019.8.11.0029. REQUERENTE: SILVANO MACIEL 

DALLABRIDA REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos, Matéria 

preclusa alegada em ID 26104051, visto que já há sentença com trânsito 

em julgado. Apenas a título de argumentação, a audiência de conciliação a 

qual a parte ré alega nulidade, esta compareceu, apresentando inclusive 

contestação nos autos. Causa estranheza tais embargos, visto que a 

petição de ID 23442972 informa o cumprimento das obrigações e requer o 

arquivamento do feito. Assim, CONHEÇO dos embargos e o REJEITO em 

sua integralidade. No mais, aguarde-se o retorno do ofício enviado ao 

Banco do Brasil, em razão do falecimento da parte autora. Sem prejuízo, 

INTIME-SE o(a) patrono(a) da parte autora a fim de informar a existência 

de inventário/arrolamento sumário, no prazo de 05 (cinco) dias. Ciente que 
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o silêncio implicará em arquivamento do feito e retorno dos valores 

depositados para a parte ré. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-66.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO GROMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000264-66.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ALDO GROMANN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O exame da Justiça 

Gratuita compete ao juízo de 1° grau, nesse sentido - ENUNCIADO 166 - 

Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do 

recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL) Assim, 

INDEFIRO a justiça gratuita a parte proponente recursal, ante a ausência 

de comprovação de hipossuficiência. INTIME-SE as partes para em 48 

(quarenta e oito) horas realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção. Escoado o prazo, observado o período de suspensão dos 

prazos ou eventuais feriados, conclusos. CANARANA, 14 de janeiro de 

2020. CANARANA, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-84.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO OLIVEIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

23/04/2020, às 15h30min(MT), na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da 

Lei.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49841 Nr: 1713-18.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Dias Freitas - 

OAB:21.058-A, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:OAB/MS 10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe 

que cabem embargos de declaração contra decisão judicial para 

“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da referida 

legislação e dos argumentos da parte embargante, vislumbro a existência 

do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada é omissa quanto ao 

ponto discutido, pois deixou de observar a capacidade postulatória da 

parte requerente. Passo assim à análise do pedido omitido. Considerando 

que a decisão reconheceu que quanto ao objeto da presente demanda, 

vislumbra-se que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, o que conduz a competência da Justiça Especial para o 

processamento, do que se desdobraria na incompetência da Justiça 

Comum, deve também ser analisada a capacidade processual das partes 

para figurarem perante o Juizado da Fazenda Pública, em conformidade 

com o artigo 5º da Lei n. 12.153/2009. Assim, as pessoas jurídicas de 

direito privado não foram autorizadas a figurar como autoras nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, pois nada dispõe a Lei a respeito. A Lei n.º 

12.153/09, ao prever o rol taxativo dos legitimados ativos e passivos 

perante os Juizados da Fazenda Pública, não inseriu a referida sociedade 

de pessoas como legítima autora, o que leva a crer que não está 

autorizada a demandar na dita Justiça Especializada. Ante o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão, 

reconhecer a incompetência absoluta desta Justiça Especial e 

DETERMINAR o retorno dos autos a Justiça de origem, 1ª Vara Cível da 

Comarca de Canarana - MT. Intimem-se as partes para ciência e, 

independentemente do transcurso de prazo recursal, remetam-se os 

autos ao órgão competente. Após, arquive-se, com as baixas e anotações 

de praxe. Cumpra-se. Canarana-MT, 06 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61368 Nr: 1775-87.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONETE DOS SANTOS DIAS, Marcos Vinícius Dias 

Pinheiro, JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, HOSPITAL 

REGIONAL DE ÁGUA BOA, Município de Água Boa-MT, HOSPITAL ÚNICO 

DE CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, Edson Rocha - OAB:3669-A, Fernando 

César Leopoldino - OAB:23545/GO, GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT, WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 

19.491

 Diante de todo o arrazoado, considerando-se os critérios que definem a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, chega-se a 

compreensão de que a presente demanda, deve ser afastada da 

competência dessa Justiça, pois, estas atraem causas de baixa 

complexidade, o que não se vislumbra no caso em análise. Esclarecido 

esses parâmetros, reconhece-se a incompetência absoluta desta Justiça 

Especial e DETERMINA-SE o retorno dos autos a Justiça de origem, 2ª 

Vara Cível da Comarca de Canarana - MT.Verificado que a peça inicial não 

está corretamente disposta no tocante ao valor da causa, pois não 

corresponde ao determinado no artigo 292 e seguintes, do Novo Código de 

Processo Civil, determino a intimação do reclamante para que proceda a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no 

artigo 321 do NCPC.Intimem-se as partes para ciência e cumprimento do 

determinado, independentemente do transcurso de prazo recursal, 

remetam-se os autos ao órgão competente.Após, arquive-se no Juizado 

Especial, com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se.Canarana-MT, 

09 de março de 2020.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 52446 Nr: 3055-64.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR DIRCEU REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, EVALDO 

OSVALDO DIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Vistos,

Trata-se de ação de cobrança decorrente de contrato de locação em que 

a parte autora pleiteia indenização por danos materiais.

Ocorre que da análise dos presentes autos da Ação 

3055-64.2015.811.0029 (Código 52446), verifica-se o feito tramitou na 
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Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, até janeiro de 2017, 

quando às fls. 64-v°, foi declinada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública.

Após digitalização o processo tomou a forma eletrônica, Ação sob nº 

8010100-12.2017.8.11.0029, mas sem a juntada de contestação e outros.

Proceda-se a juntada das peças em sua integralidade.

Ante o exposto, o desentranhamento de documentos, se for o caso.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

Canarana-MT, 10 de março de 2020.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 46052 Nr: 2036-57.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.491

 Passo assim à análise do pedido omitido. Considerando que é incabível, 

em Juizados Especiais da Fazenda Pública, a condenação, em 1ª instância 

da parte sucumbente em custas e honorários advocatícios, porquanto a 

Lei n. 12.153/09, no artigo 27 ordena a aplicação subsidiária da 

sistemática da Lei n. 9.099/95, que privilegia no artigo 55 de seu texto a 

gratuidade de Justiça, não merece acolhida os presentes embargos. 

Nesse sentido colaciono jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS DA 

FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1ª INSTÂNCIA. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É incabível, em Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, a condenação, em 1ª instância, da parte sucumbente em 

custas e honorários advocatícios porquanto a Lei 12.153/09 no artigo 27 

ordena a aplicação subsidiária da sistemática da Lei 9.099/95, que 

privilegia no artigo 55 de seu texto a gratuidade de justiça. 2. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenado o recorrido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, suspenso em virtude da concessão do benefício 

da gratuidade de justiça. (1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Publicado no DJE 25/02/2011, 0150041-58.2010.8.07.000, 

Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO). Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Intimem-se. Canarana-MT, 11 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 9/2020-ChG.

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro, em 

substituição legal, da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de 

Mato Grosso, Ramon Fagundes Botelho, no uso de sua atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto no art. 52, XV da Lei Estadual nº 4.964/1985;

 CONSIDERANDO o falecimento do Sr. Leonísio Salles de Abreu, pai do 

Exmo. Sr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Comarca;

 CONSIDERANDO que o Art. 1º, II da CRFB/88 cons agra o Princípio 

Universal da Dignidade da Pessoa Humana, assegurando a todos o direito 

de homenagear e se pultar o ente querido, bem como pelo sentimento de 

solidariedade que une os magistrados e servidores desta Comarca;

 RESOLVE:

Art. 1º. DECRETAR Luto Oficial no âmbito da Comarca de Chapada dos 

Guimarães, por 3 (três) dias, determinando o hasteamento das bandeiras 

a meio mastro.

Art. 2º. SUSPENDER, na data de hoje, o expediente do Foro Judicial da 

Comarca de Chapada dos Guimarães. Os prazos que porventura se 

iniciarem ou encerrarem nestas datas ficam prorrogados para o primeiro 

dia útil seguinte.

Art. 3º. As medidas de caráter urgente, assim elencadas no art. 242 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC e serão atendidas através do telefone 65 99244-6595.

Art. 4º. Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso; Corregedoria-Geral da Justiça; Coordenadoria de 

Comunicação; Ministério Público; Defensoria Pública; PolíciaCivil; Ordem 

dos Advogados do Brasil.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães/MT, 12 de março de 2020.

(Assinatura eletrônica)

Ramon Fagundes Botelho

Juiz de Direito Diretor do Foro, em substituição legal

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000057-82.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOINA CABANHAS DE BRITO (REU)

IRACEMA ALBERNAZ (REU)

VALDEMIR DE BRITO (REU)

SIMONDES FRAGA SILVEIRA (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000057-82.2019.8.11.0024. AUTOR(A): AMELIA MARTINS REU: ELOINA 

CABANHAS DE BRITO, VALDEMIR DE BRITO, SIMONDES FRAGA 

SILVEIRA, IRACEMA ALBERNAZ Vistos etc. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, prestar esclarecimento, quanto ao pedido de 

fls. 122/124, se pretende homologar o acordo firmado em audiência de 

conciliação, ou se requer o prosseguimento do feito, tendo em vista que 

não há possibilidade de homologação e continuidade da ação, ao mesmo 

tempo, já que a homologação do acordo por fim ao processo, nos termos 

do art. 487, III, ‘b’, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, 11 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000235-31.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FERREIRA DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA GASPARINI DE OLIVEIRA (REU)

MIGUEL GASPARINE DE NEDEIROS (REU)

VITOR GABRIEL OLIVEIRA MEDEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000235-31.2019.8.11.0024. AUTOR(A): VALDECI FERREIRA DE 

MEDEIROS REU: ROSILDA GASPARINI DE OLIVEIRA, MIGUEL GASPARINE 

DE NEDEIROS, VITOR GABRIEL OLIVEIRA MEDEIROS Vistos etc. Intime-se 

a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar 

acerca da petição de ID 24058444. Após, dê-se vistas ao Ministério 
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Público. Por fim, devolvam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002030-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RODOLFO (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002030-72.2019.8.11.0024. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

PAULO CESAR RODOLFO Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo 

15 (quinze) dias, apresentar o Termo de Acordo, de forma legível, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001077-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

NERI TERESINHA GRANZOTTO SANTOS (LITISCONSORTE)

NEREO GRANZOTTO (LITISCONSORTE)

IZOLDE NEUSA GRANZOTTO (LITISCONSORTE)

NORTON MARCOS GRANZOTTO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001077-45.2018.8.11.0024. LITISCONSORTE: BANCO DO BRASIL SA 

LITISCONSORTE: GENEZIO GOMES DOS SANTOS, NEREO GRANZOTTO, 

NERI TERESINHA GRANZOTTO SANTOS, NORTON MARCOS 

GRANZOTTO, IZOLDE NEUSA GRANZOTTO Vistos etc. Considerando a 

certidão retro do Sr. Oficial de Justiça, informando que não localizou o 

executado no endereço declinado, DEVOLVA-SE a missiva ao juízo de 

origem a fim de que sejam tomadas as providências acerca da localização 

do devedor e dos bens. Destaco que, neste juízo de cognição exauriente 

diante da limitação da deprecata, não cabe a diligência acerca de 

localização do executado, ato que deve ser realizado na ação principal. 

Cumpra-se expedindo o necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000524-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO MAMEDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000524-95.2018.8.11.0024. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO REQUERIDO: PAULINO MAMEDE DA SILVA Vistos 

etc. Defiro o pedido retro. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

para as providências acerca da averbação da penhora. Ademais, 

INTIMEM-SE o executado e exequente acerca da penhora e avaliação. 

Quanto ao primeiro, havendo cônjuge, deverá ser intimado na mesma 

oportunidade. Após, volvam-me conclusos para os fins da alienação. 

Oficie-se ao juízo deprecante. Cumpra-se expedindo o necessário. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000887-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENEZIO AUGUSTO GAYVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000887-82.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: LENEZIO AUGUSTO GAYVA Vistos etc. Cite-se o 

demandado no endereço declinado no id. 21484987, bem como 

proceda-se com a busca e apreensão do bem. Certifique-se eventual 

decurso de prazo. Restando negativo o ato, INTIME-SE o autor para 

prosseguir com o feito, em 15 dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001207-98.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINESIO CABRAL DE LIMA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA OAB - MT3221-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001207-98.2019.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOSE CARLOS DE LIMA, SINESIO CABRAL DE LIMA Vistos 

etc. Esclareça o Sr. Oficial de justiça acerca da localização mais precisa 

da Fazenda Duas Irmãs a fim de que o exequente emita a guia da 

diligência, em 5 dias. Aportando a localização deverá o exequente efetuar 

o pagamento em 15 dias, sob pena de não o fazendo, ser devolvida a 

missiva ao juízo de origem. Certifique-se eventual decurso de prazo e 

devolva-se. Havendo pagamento da diligência, cumpra-se. Comunique-se 

ao juízo deprecante. Expeça-se o necessário. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000803-47.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORES PROENCA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000803-47.2019.8.11.0024. REQUERENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA 

LTDA REQUERIDO: FLORES PROENCA & CIA LTDA - EPP Vistos etc. 

Diante do pedido retro, DEVOLVA-SE a missiva ao juízo de origem, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se expedindo o necessário. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, data da assinatura.
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001244-28.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001244-28.2019.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA APARECIDA DE SOUZA 

Vistos, etc. Indefiro o pedido de id. 24855925, uma vez que não resta 

comprovado nos autos o esgotamento das tentativas de obter 

informações sobre o endereço da parte requerida. Neste contexto, 

convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais providências, já que 

é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar localizar o endereço 

da parte demandada. Neste sentido é o art. 476 da CNGC: “Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.” Destarte, deverá a autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte, pessoalmente, para que supra a omissão no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 485, §1º, CPC). Escoado o prazo mencionado no 

parágrafo anterior, com ou sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos 

dois casos o silêncio deverá ser certificado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000513-32.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA GRASEL (REQUERIDO)

ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA (REQUERIDO)

JAIRO LUIS GRASEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000513-32.2019.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA, JAIRO LUIS 

GRASEL, MARA GRASEL Vistos etc. INTIME-SE o fiel depositário para que, 

em 15 dias, indique a localização precisa do imóvel a fim de que o Sr. 

Oficial de Justiça proceda com a avaliação do bem. Aportada a 

localização, cumpra-se o ato. Se negativo, certifique-se e intime-se o autor 

e requerido para fazê-lo, em 15 dias. Se silentes, devolva-se a missiva, 

sem o seu cumprimento. Cumpra-se expedindo o necessário. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000810-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FORTUNATO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000810-73.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIO FORTUNATO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Designo audiência de instrução para o dia 04/8/2020, às 

13h30min. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”. Intime-se o autor na pessoa de seu 

patrono e o requerido, por remessa. Cumpra-se. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA OLAVIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1000212-85.2019.8.11.0024 Espécie: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Requerente: Herondina Olávia Pereira da 

Silva Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social Data e horário: 

terça-feira, 05 de Novembro de 2019, 14h45min. PRESENTES Juiz : Dr. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Herondina Olávia Pereira da 

Silva Advogado(a): Silas Lino de Oliveira Testemunha(s): Vitalino da Silva 

Corrêa e Moacir Macedo dos Santos AUSENTE Requerido: INSS – Instituto 

Nacional de Seguro Social OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o 

pregão, constatou-se a presença das partes acima mencionadas. Feitas 

as advertências dos artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) 

foi(ram) tomada(s) em termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio 

na forma do artigo 367, §5º, do CPC. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi 

decidido: Vistos. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente 

intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito Herondina Olávia Pereira da Silva Requerente Silas Lino de Oliveira 

Advogado(a)

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002090-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002090-45.2019.8.11.0024. REQUERENTE: LUCIMEIRE ANICESIO 

REZENDE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Conquanto tenha a autora feito menção à 

utilização da plataforma ‘consumidor.gov’, não cuidou de apresentar o 

extrato do indeferimento do pedido administrativo, ou, eventualmente da 

ausência de resposta. Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o referido documento, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 11 de março 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001205-31.2019.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA DANTAS TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tabelião do 3º Serviço Notarial e Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001205-31.2019.8.11.0024. REQUERENTE: ANA GABRIELA DANTAS 

TENUTA REQUERIDO: TABELIÃO DO 3º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO 

DAS PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ Vistos, etc. Primeiramente, 

intime-se a parte requerente, por intermédio do advogado constituído, para 

que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, substitua os documentos de 

fls. 46/47, por serem ilegíveis. Após, vistas ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 7 de fevereiro de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1000094-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOSE CONCEICAO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIANE BEATRIZ LEMKE OAB - MT25860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA TALITA DA CRUZ LEAO 01940981174 (REU)

JOAO PAULO FANINI DOURADINHO - EPP (REU)

PREFEITA THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REU)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000094-12.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MAURO JOSE CONCEICAO DE 

PAULA REU: PREFEITA THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, 

PRISCILA TALITA DA CRUZ LEAO 01940981174, JOAO PAULO FANINI 

DOURADINHO - EPP, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos, etc. I. Intime-se pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste acerca do pedido da citação do requerido João 

Paulo Fanini Douradinho, o qual não foi citado, conforme certidão de fl. 

372, sob pena de extinção do processo. II. Sem prejuízo do exposto, dê-se 

vistas ao Ministério Público para que manifeste no feito. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000834-67.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BALBINO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000834-67.2019.8.11.0024. REQUERENTE: HELIO BALBINO DE 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E 

REFORMA AGRARIA Vistos, etc. Defiro, por oportuno, o fornecimento de 

meios para cumprimento do mandado, na forma do art. 648 da CNGC 

Judicial. Cumpra-se, na forma determinada no despacho inicial. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000742-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IOMARA AMORIM TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANTONIO TEODORO (REU)

VANDERLEI ANTONIO TEODORO (REU)

VANDERLEIA GARCIA TEODORO (REU)

VALDINEIA TEODORO (REU)

VALDIRENE GARCIA TEODORO (REU)

ROZILENE TEODORO (REU)

ROSILEI GARCIA TEODORO (REU)

JOAO ROBERTO TARGINO (REU)

IRENE APARECIDA TEODORO TARGINO (REU)

CLARICE DA SILVA NOVAIS (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000742-26.2018.8.11.0024. AUTOR(A): IOMARA AMORIM TEODORO 

REU: ROZILENE TEODORO, MAURICIO ANTONIO TEODORO, CLARICE DA 

SILVA NOVAIS, IRENE APARECIDA TEODORO TARGINO, JOAO ROBERTO 

TARGINO, ROSILEI GARCIA TEODORO, VALDIRENE GARCIA TEODORO, 

VALDINEIA TEODORO, VANDERLEIA GARCIA TEODORO, VANDERLEI 

ANTONIO TEODORO Vistos, etc. Considerando que todos os requeridos 

foram devidamente citados, tendo apresentado contestação às fls. 

137/148, na qual, além de refutarem o mérito da pretensão, levantaram 

preliminar de incompetência relativa, intime-se o autor para que, no prazo 

legal, apresente réplica, conforme art. 351 do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64806 Nr: 809-47.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Assunção Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O, ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - OAB:26393/O, 

Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ, 

impulsiono o feito a publicação de matéria a imprensa, com a finalidade de 

intimar o denunciado, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que no 

prazo de 05 dias apresentare o rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), bem como para que junte documentos 

e requeira diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 123815 Nr: 4479-20.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tales Souza de Camargo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Vistos.

I. Homologo o pedido da vítima e da testemunha de serem ouvidas na 

ausência do réu.

II. Declaro encerrada a instrução processual com a apresentação das 

alegações finais orais pelas partes, façam-me os autos conclusos para 

prolação de sentença, oportunidade em que será deliberado acerca da 

prisão do agente.

 III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 
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intimados.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99999 Nr: 5830-96.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vailson Fernandes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 Certifico e dou fé que me foi comunicada a necessidade de readequação 

a pauta, motivo porque o ato designado para o dia 12/03/2020 foi 

REDESGINADO para 1 de junho de 2020 às 15h30. Impulsiono o feito a 

expedição de documentos para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115498 Nr: 841-76.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassius Vasconcelos de Vlieger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Certifico e dou fé que me foi comunicada a necessidade de readequação 

a pauta, motivo porque o ato designado para o dia 12/03/2020 foi 

REDESGINADO para 1 de junho de 2020 às 16h30. Impulsiono o feito a 

expedição de documentos para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122232 Nr: 3742-17.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIELE DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAGENE PEDROSO DE BARROS JUNIOR,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Amelia Lima de Castro 

Guim - OAB:9223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário e, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi redesignada a audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 03 de junho de 2020, às 16h30m, razão pela qual devolvo os autos à 

escrivania para cumprimento dos atos para realização da audiência.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002042-86.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIANE GUEDES MELO MOREIRA (EXECUTADO)

G. G. M. MOREIRA RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR PROCESSO n. 

1002042-86.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 121.138,71 ESPÉCIE: 

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: 

Nome: G. G. M. MOREIRA RESTAURANTE - ME - CNPJ: 07.674.490/0001-50 

E GESSIANE GUEDES MELO MOREIRA, CPF: 024.916.291-19 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida 

com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. RESUMO DA 

INICIAL: O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e 

exigível de R$ 158.203,72 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS 

E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS); , representada(s) pela(s) 

inclusa(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 2017472779. Assim sendo, 

o Inadimplemento do Executado perante o fisco estadual enseja a presente 

execução fiscal. DECISÃO: A dívida ativa encontra-se regularmente 

inscrita, consoante se depreende das certidões acostadas nos autos, e 

goza de presunção de certeza e liquidez consoante prevê o art. 3° da Lei 

6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a legislação de regência 

dispõe que o despacho inicial importa ordem para: a) – citação, b) – 

penhora, c) – arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais, e 

e) – avaliação dos bens penhorados ou arrestados, inteligência do artigo 

7º da LEF. Desse modo, CITE-SE a parte devedora na forma requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, ex vi 

do artigo 8º da LEF. No ato de comunicação, ADVIRTA-SE que o 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – Não ocorrendo o pagamento ou 

oferecimento de garantia da execução pelo devedor, tendo em vista a 

ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a 

Fazenda Pública exequente na forma do artigo 183, §1º do CPC (remessa 

dos autos em carga) para que requeira providências úteis à satisfação do 

crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 3 – Em 

seguida, com ou sem manifestação, CONCLUSOS. 4 – FIXA-SE, desde já, 

os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 5 – CUMPRA-SE. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é de 05 

(cinco) dias, contados da entrega da expiração deste edital. O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANE 

ROSA CAMPOS RODRIGUES, digitei. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 12 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) ELIANE ROSA CAMPOS 

RODRIGUES Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000349-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

RONADIL SOARES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000349-04.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: RONADIL SOARES DE AMORIM, PAULO CEZAR DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Considerando que o dinheiro figura como primeiro na 

lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código 

de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, DEFIRO o pedido de id 17603992. 

Proceda-se a penhora online requerida pelo exequente no montante de R$ 

34.971,10, nas contas de RONADIL SOARES DE AMORIM, portador do CPF 

n. 021.520.831-56 e PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, portador do CPF n. 

495.466.001-72. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a ele incumbirá, eventualmente, “comprovar que: I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de quinze (15) dias. Decorrido o prazo supra, 

certifique-se e, em seguida os valores serão transferidos para a conta 

única para os fins de amortização do débito. Sendo infrutífera, determino a 

busca de bens via INFOJUD e RENAJUD. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data 

da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000208-48.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ABGAIL CLARICE DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000208-48.2019.8.11.0024. REQUERENTE: ABGAIL CLARICE DA CRUZ 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. II. No que tange à prescrição 

quinquenal alegada como prejudicial de mérito pela parte requerida, 

entendo que a sua apreciação deve ser postergada para o momento em 

que o processo for sentenciado, uma vez que, nesta oportunidade, é que 

será apreciado se a parte requerente faz jus ou não ao benefício. III. 

Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para esta 

fase processual, de modo que declaro saneado o processo. IV. Acerca 

do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, mantenho o 

disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os fatos 

constitutivos de seu direito (os requisitos legais para a concessão do 

benefício previdenciário pretendido), e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor. V. Fixo como pontos 

controvertidos a comprovação dos requisitos legais do benefício 

pretendido pelo período de carência correspondente. Fixo como pontos 

controvertidos o cumprimento dos requisitos legais correspondente ao 

benefício assistencial pretendido, conforme art. 20 da Lei n° 8.742/93. VI. 

Por oportuno, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de 

agosto de 2020, às 14h15min. Intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC). O número de testemunhas arroladas não pode 

ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato (art. 357, §6°, CPC). O rol de testemunhas deverá conter, “sempre 

que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho” 

(art. 450, CPC). Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do 

CPC, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”. Intimem-se as partes para o ato 

designado. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, data da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002027-20.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1002027-20.2019.8.11.0024. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE RAMOS DA 

CONCEICAO, FABRICIA DA COSTA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA 

ajuizada por PAULO HENRIQUE RAMOS DA CONCEIÇÃO e FABRICIA DA 

COSTA SILVA, pelos motivos narrados no termo. Em parecer datado de 

14.11.2019, o Ministério Público manifestou pela homologação do acordo 

(ID 26191149). É o relatório. Fundamento. Decido. DISPOSITIVO. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 

nestes autos e, por consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, julgo extinto com resolução do mérito o presente 

processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. 

As despesas do processo serão divididas igualmente entre as partes, 

sendo dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver (art. 90, §2° e §3° do CPC/2015), pois a 

transação ocorreu antes da sentença. Contudo, a responsabilidade das 

partes com as custas processuais ficará com exigência suspensa em 

face da gratuidade de justiça, que defiro as partes neste momento, na 

forma do artigo 98, §3° do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vistas 

ao Ministério Público. Cumpridas todas as providências acima, 

arquivem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães, 12 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000539-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BERNARDO SCHEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH PIMENTA MARTINS OAB - MT23236/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ADEMIR LUCIO DE AMORIM OAB - 673.726.788-20 (REPRESENTANTE)

LEONIDAS FREITAS AMORIM OAB - 176.281.481-15 (REPRESENTANTE)

MARIA MARILENE DE AMORIM OAB - 079.546.031-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000539-64.2018.8.11.0024. AUTOR(A): FABIO BERNARDO SCHEIN REU: 

MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM REPRESENTANTE: MARIA MARILENE 

DE AMORIM, LEONIDAS FREITAS AMORIM, ADEMIR LUCIO DE AMORIM 

Vistos, etc. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com 

devolução de quantias pagas cumulada com danos materiais e morais 

ajuizada por FÁBIO BERNARDO SCHEIN em desfavor de MARIA ZOELINA 

FREITAS AMORIM, pelos motivos declinados na inicial. O pedido de 

gratuidade foi inicialmente indeferido por este juízo, posteriormente mantido 

em decisão de 8.2.2019, quando, além de deferir pedido de parcelamento, 

fora determinado que se incluísse no polo passivo todos os herdeiros da 

falecida. Posteriormente, novamente, agora em decisão de 28.7.2019, 

determinou que apresentasse a qualificação dos herdeiros, bem como 

fossem recolhidos os valores atinentes ao parcelamento (fl. 145). A parte 

opôs embargos de declaração, aos quais fora dado provimento, 

ratificando o parcelamento das custas processuais e indeferindo o pedido 

busca da qualificação completa dos requeridos. Foi informado o setor 

competente acerca do parcelamento (fl. 157), tendo a parte deixado de 

recolher os valores das parcelas, alegando impossibilidade (fl. 160). Após, 

vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Pois bem. Analisando os 

autos, infere-se que a parte autora não atendeu integralmente as 

determinações anteriores, mais especificamente no tocante ao 

recolhimento dos valores referentes às custas processuais, cujo 

parcelamento restou deferido, conforme decidido em 8.7.2019 e na 

decisão anterior, de 8.2.2019. Dessa forma, inexistindo pagamento de 

qualquer das parcelas das custas processuais, impõe-se o cancelamento 

da inicial, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, com a 

consequente extinção do processo, consoante art. 485, I, do Código de 

Processo Civil. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 

290, 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil, indefiro 

a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito, 

o presente processo, o que faço com fundamento no art. 485, I e III, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem 

custas processuais. Transitada em julgado, e cumpridas todas as 

providência acima, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIS FRANCISCA LECHENER (EXECUTADO)

MARIA MADALENA MONTEIRO CALDAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000376-84.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 82.723,11 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários, Cédula de Crédito Bancário, Inadimplemento, 

Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 593, - DE 367/368 A 

1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MARIA MADALENA MONTEIRO CALDAS Endereço: Rua três, s/n, 

qd 02, Cohab véu da noiva, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 Nome: FIDELIS FRANCISCA LECHENER Endereço: Rua 03, s/n, 

Lote 03 QD 02, Cohab Véu da noiva II, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 INTIMANDO(A): POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 593, - DE 367/368 A 

1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MARIA MADALENA MONTEIRO CALDAS Endereço: Rua três, s/n, 

qd 02, Cohab véu da noiva, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 Nome: FIDELIS FRANCISCA LECHENER Endereço: Rua 03, s/n, 

Lote 03 QD 02, Cohab Véu da noiva II, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

ACIMA QUALIFICADAS para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC - CONCILIAÇÃO Data: 

30/03/2020 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1- O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado. As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 

8º e 9º do CPC). 2- O réu poderá oferecer contestação NO PRAZO DE 15 

DIAS úteis contados: a) da audiência supra, caso não haja 

autocomposição; b) do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu (art. 335, I, II do CPC). 3- Se o réu não contestar a 

ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 4- Este processo tramita 

eletronicamente. A visualização da petição inicial, dos documentos e da 

decisão que determina a citação (art. 250, II e V, do CPC) poderá ocorrer 

mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, 

no endereço abaixo indicado, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 

1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, 

procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por 

peticionamento eletrônico. 5- Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Hugo César 

Canevari Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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apresentado pelo réu (art. 335, I, II do CPC). 3- Se o réu não contestar a 

ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 4- Este processo tramita 

eletronicamente. A visualização da petição inicial, dos documentos e da 
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é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado. As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 

8º e 9º do CPC). 2- O réu poderá oferecer contestação NO PRAZO DE 15 

DIAS úteis contados: a) da audiência supra, caso não haja 

autocomposição; b) do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu (art. 335, I, II do CPC). 3- Se o réu não contestar a 

ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 4- Este processo tramita 

eletronicamente. A visualização da petição inicial, dos documentos e da 

decisão que determina a citação (art. 250, II e V, do CPC) poderá ocorrer 

mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, 

no endereço abaixo indicado, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 

1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, 

procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por 

peticionamento eletrônico. 5- Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Hugo César 

Canevari Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 125269 Nr: 791-16.2020.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Lopes dos Santos, Gilberto Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, Jaquerson Pires Almeida - OAB:28115/O

 Foi proferida a seguinte decisão:

1. Não há fato novo ou prova superveniente que justifique a alteração da 

decisão já proferida no processo (ref. 02), razão pela qual remete-se aos 

seus fundamentos para a manutenção da prisão preventiva já decretada.

2. CUMPRAM-SE as demais deliberações já exaradas no processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75561 Nr: 2646-06.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecira Francisca da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:16237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davaglio de Arruda 

- OAB:16.501 - B/MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, 

encaminho os autos à expedição de documentos para remessa dos autos 

ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120674 Nr: 3060-62.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Vilela Fratari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesarino Delfino César Filho, Tânia Elizabeth 

Dias Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesarino Delfino Cesar Filho 

- OAB:4290, Julian Davis de Santa Rosa - OAB:6998

 Certifico que, inclui nos registros dos autos os mesmos advogados dos 

requeridos dos autos principais, código: 38297, Assim, impulsiono o 

presente feito em cumprimento as determinações legais, intimando os 

advogados dos requeridos da Certidão do CEJUSC, desta comarca a 

seguir transcrita: "CERTIFICO que nesta data foram recebidos os autos 

pelo Centro Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador 

do Centro Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação 

para o próximo dia 01 de abril de 2020, às 14hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90872 Nr: 1520-47.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denair Garcia Sant'Ana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hoepers S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Badaró de Almeida 

Souza - OAB:OAB/BA 22.772, SIGISFREDO HOEPERS - OAB:186884-A

 DECISÃO1 – Compulsando os autos, verifica-se que o devedor foi 

intimado para promover o pagamento da dívida, contudo, quedou-se inerte 

(ref. 71). Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Sem 

prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome do princípio da 

celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.3 – Caso não exitosa a tentativa de 

constrição do item 2 e, havendo requerimento, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.5 
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– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92382 Nr: 2136-22.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON OTACILIO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001033-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI (AUTOR(A))

UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI (AUTOR(A))

RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA (AUTOR(A))

JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES OAB - PR60579 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BET GONCALVES OAB - PR41565 (ADVOGADO(A))

TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES OAB - PR88359 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO OAB - PR56648 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SILVA GONCALVES OAB - PR25174 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYARA ANDREA PEU DA SILVA OAB - MT8460/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001033-26.2018.8.11.0024. AUTOR(A): RAFAELA DAGNONI 

GASPARELLI MATA, UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI, JULIA DAGNONI 

GASPARELLI CARNAUBA, FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI 

REU: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A Trata-se de ação de 

conhecimento ajuizada por RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA e 

OUTROS em face de AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, 

ambos devidamente qualificados no processo, requerendo a condenação 

da requerida a fixar no registro da matrícula n. 21.521 (antiga matrícula 

1007) do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos 

Guimarães/MT, da escritura pública de permuta, para que a Fazenda 

Princesa passe a figurar em nome da ré. Requer ainda que seja a 

demandada condenada a registrar a escritura pública de venda e compra 

objeto da lide na matrícula de n. 21.521, para possibilitar o registro da 

escritura. E, como última oportunidade amigável, dentro de dez dias, a 

contar da citação, outorgar a escritura pública de compra e venda objeto 

da lide, nos termos do artigo 63 do Código Civil. À inicial junta documentos. 

Em despacho de ID n. 18243351, o juízo recebeu a petição inicial, 

determinou a citação da parte demandada e designou audiência de 

conciliação. Realizada audiência (ID n. 22338669) não foi realizado acordo 

entre as partes. Apresentada contestação (ID n. 22927744), a demandada 

alegou em preliminar: o indeferimento da petição inicial pela ilegitimidade 

ativa das autoras, o indeferimento da petição pela falta de interesse de 

agir e a incorreção do valor da causa. No mérito, alegou a falta de registro 

em cartório competente, a falta de pagamento integral do preço e a não 

comprovação da recusa da vendedora em outorgar escritura pública. A 

parte autora apresentou impugnação no ID n. 25790873, alegando que as 

partes teriam realizado acordo por meio do aplicativo de conversas do 

WhatsApp conforme ata notarial anexa, em que a causídica da 

demandada teria se arrependido em momento posterior. Requer, portanto, 

a homologação do acordo ou, alternativamente, o julgamento procedente 

dos pedidos com a concessão do prazo para o depósito do valor 

acordado. Pugna ainda pela declaração da revelia da demandada pela 

intempestividade de sua contestação, defende sua legitimidade e interesse 

de agir para figurar no polo ativo pelo encerramento do inventário. Afirma 

ainda estarem presentes os requisitos para o ajuizamento da ação de 

adjudicação compulsória, procedendo à adequação pelo juízo no caso 

concreto. À réplica juntou diversos documentos. Em despacho de ID n. 

25959868, ante à falta de manifestação de vontade de todas as partes, o 

juízo determinou a intimação da parte requerida para esclarecimento. A 

parte requerida, em petição de ID n. 26377264 nega a realização de 

acordo e a ocorrência de revelia, requer a suspensão dos autos até o 

trânsito em julgado da sentença a ser proferida no processo de Código 

114169 em trâmite na 2ª Vara de Campo Verde. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se. Decide-se. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

DA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO Inobstante a ausência de 

certidão, verifica-se que a contestação é tempestiva. A audiência de 

conciliação foi realizada em 05 de agosto de 2019. O prazo para 

apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias úteis contados da 

data da audiência. No dia 26.08.2019, que seria o prazo final para 

apresentação da defesa, os prazos foram suspensos por meio de Portaria 

da Presidência S/N, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente todos 

os prazos processuais em curso no âmbito da Justiça Estadual de Mato 

Grosso, devido a falhas e inconsistências nos sistemas. Dessa forma, 

não há que se falar em ocorrência de revelia. DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA DAS HERDEIRAS Alega a demandada que as 

requerentes não podem figurar no polo ativo da demanda por pleitearem 

em nome próprio direito pertencente ao espólio. Sustenta que o patrimônio 

do falecido não se transmite “automaticamente” ao patrimônio dos filhos, 

sendo necessária a realização de inventário e partilha de bens para 

formalização e transmissão da herança. As requerentes, por outro lado, 

afirmam serem as únicas herdeiras do falecido e que o inventário já foi 

encerrado com a devida partilha (ID n. 25791241). Nesse caso, o Código 

Civil, dispõe em seus artigos 1.821 e 1.997 respectivamente: Art. 1.821. É 

assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas 

reconhecidas, nos limites das forças da herança. Art. 1.997. A herança 

responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só 

respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na 

herança lhe coube. Ainda, o artigo 796 do Código de Processo Civil, 

confirma o disposto acima, estabelecendo que “o espólio responde pelas 

dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas 

dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. E a 

jurisprudência pátria não destoa do preceito legal: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA A 

DECISÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão do 

STJ, alegadamente afrontada, dispôs que o acórdão da origem estava 

omisso quanto à legitimidade para figurar no polo passivo da ação de 

adjudicação, a qual visava tornar litigiosa a coisa pretendida antes da 

segunda alienação do bem. 2. Ao julgar novamente os embargos 

declaratórios, conforme determinado pelo STJ, o Tribunal reclamado 

rejeitou o recurso, mas supriu o vício, reconhecendo que os herdeiros 

formavam o polo passivo legítimo da ação, ao argumentar que a segunda 

venda ocorreu antes da citação de parte que deveria compor um 

litisconsórcio passivo necessário na demanda adjudicatória, sendo que, 

nesse contexto, não se poderia considerar haver coisa litigiosa no 

momento do segundo contrato de compra e venda (e-STJ fls. 900/902). 3. 

Ao contrário do sustentado pela reclamante, não houve descumprimento 

da determinação desta Corte. Foi apontada uma omissão e esta foi 

sanada. Caso a parte reclamante não concorde com tal desfecho, deve se 

valer novamente do recurso cabível, visando a reforma do acórdão do 

TJPE. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl 

29.603/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019). APELAÇÃO - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - ALIENANTES FALECIDOS - ESPÓLIO - 

REPRESENTANTE LEGAL - INVENTARIANTE - INVENTÁRIO ENCERRADO - 

HERDEIROS - PARTE AUTORA NÃO REPRESENTADA POR 

INVENTARIANTE E NEM HERDEIRA - ILEGITIMIDADE ATIVA. Antes de 

finalizado o inventário, é o espólio, por meio do inventariante, a parte 

legitimada a promover ação judicial que envolva direito patrimonial do "de 

cujus". Entretanto, uma vez encerrado o procedimento, com consequente 

extinção da comunhão hereditária, atribui-se tal legitimidade aos herdeiros, 
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com a formação de litisconsórcio ativo necessário. A ação foi ajuizada 

pelo Espólio e, encerrado o inventário, a legitimidade cabe aos herdeiros. 

No caso dos autos, o intitulado representante do espólio não é nem 

inventariante e nem herdeiro, razão pela qual deve ser reconhecida a 

ilegitimidade ativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.119516-6/002, 

Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

09/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA 

C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA - 

AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DE COMPANHEIRO - LEGITIMIDADE DOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DEVIDA - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tem legitimidade recursal os herdeiros 

de companheiro falecido, para propor ação de anulação de escritura 

pública de compra e venda c/c cancelamento de registro junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis, bem como reintegração de posse e indenização 

por perdas e danos. 2. O indeferimento de produção de provas não implica 

cerceamento de defesa quando a controvérsia analisada exige prova 

eminentemente documental, e é suficiente para formar o convencimento do 

julgador, não se fazendo necessária ampla dilação probatória. 3. Vivendo 

a alienante em união estável, necessário se faz a outorga uxória do 

companheiro ou seus herdeiros para alienação de bem adquirido na 

constância da união estável, fazendo jus os herdeiros do "de cujus" ao 

direito de herança. 4. É devida indenização por perdas e danos quando 

comprovado nos autos a inobservância de requisitos essenciais na 

lavratura de escritura pública que culminou com ausência de fruição do 

bem, uma vez que a alienante ocupou a posse do imóvel. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0542.12.000893-4/002, Relator(a): Des.(a) Carlos 

Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/0019, 

publicação da súmula em 08/07/2019). No caso, as autoras são filhas e 

viúva meeira do falecido com quem a requerida realizou o contrato objeto 

da lide, de forma que são legítimas para figurar no polo ativo da demanda. 

Diante do exposto, este juízo REJEITA a preliminar arguida. DA ALEGADA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR A demandada alega ainda que as 

requerentes não preenchem os requisitos para a adjudicação compulsória 

e que por isso a demanda deve ser extinta por falta de interesse de agir. 

Sustenta a imprescindibilidade do registro do contrato de compra e venda 

no competente cartório de registro de imóvel para realização do registro 

imobiliário requerido na inicial. Aduz que o contrato de promessa de 

compra e venda gera apenas direitos obrigacionais, não constituindo 

direito real quando não operada a inscrição. Assevera ainda a ausência 

de recusa da vendedora em outorgar escritura pública e que na verdade, 

não o fez por não figurar como proprietária registral do imóvel, não 

preenchendo as autoras, tal requisito. Nesse ponto, verifica-se que a 

presente demanda, embora possua como principal pedido a fixação no 

registro da matrícula, não se trata de adjudicação compulsória, de forma 

que os requisitos elencados pela parte requerida não são imprescindíveis 

para a admissão da petição inicial. Dessa feita, INDEFERE-SE a preliminar 

em questão. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO A requerida 

pugna pela suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da 

ação de resolução contratual (Código 114169 com trâmite em Campo 

Verde), alegando que, com a decisão final daquela demanda, a requerida 

possuirá legitimidade para transmitir o título dominial do imóvel objeto da 

lide. Em análise à petição inicial da mencionada ação de resolução 

contratual c/c anulação de escritura pública de permuta e nulidade de ato 

jurídico (ID n. 22930104), verifica-se que a ora requerida pugna, entre 

outros pedidos, pela resolução contratual do “instrumento particular de 

promessa de permuta de imóveis rurais” e de seu adendo. Como 

consequência, requer que seja anulada tal escritura, bem como declarada 

a nulidade da venda do imóvel registrado na matrícula n. 1.007 (objeto da 

presente demanda), resolvendo o negócio jurídico entabulado, voltando as 

partes ao status quo ante. Dessa forma, como a nulidade do contrato ora 

judicializado é objeto de discussão em outra demanda, necessária a 

suspensão dos presentes autos, nos termos do artigo 313, inciso V, 

alínea “a” do CPC. Com isso, denota-se que a declaração da existência ou 

inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal dos 

presentes autos depende da sentença a ser proferida no processo de 

Código 114169 com trâmite na Segunda Vara de Campo Verdade. 1 - Forte 

em tais razões, DETERMINA-SE a suspensão dos presentes autos até o 

deslinde da demanda em apenso, nos termos do artigo 313, inciso V, “a” 

do CPC. 2- INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 11 de 

março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001328-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001328-29.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MANOEL MARTINS DE SIQUEIRA 

REU: PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO No despacho de ID n. 

23796825 determinou-se a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstrar os pressupostos para a concessão do benefício 

da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido. 

Devidamente intimada, a parte autora se manifestou no ID n. 24184244, 

reiterando o pedido de gratuidade e juntando documentos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se. Decide-se. A assistência judiciária gratuita 

remonta suas origens no século XX, quando o texto constitucional de 

1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento 

ou vencimento que percebe e os encargos pessoais ou de família", 

acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo serviço de 

assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 

que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º da Lei 

1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1.060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição Federal, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) (negritei). Hodiernamente, 

nota-se uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente 

para ampliar o acesso à justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos 

garantir seus direitos. Cotidianamente, pedidos são formulados para 

usufruto do benefício por pessoas que evidentemente têm condições para 

arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso incorram em 

qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho 

raramente se dão conta da situação, que contribui para o excesso de 

litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo 

algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido 

de que basta a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 

4º da lei mencionada, serve de início de prova, contudo, como já 

asseverado, se houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 528 de 1073



deve o benefício ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou 

tal declaração, deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal 

atitude. Importante destacar também que o Código de Processo Civil 

preceitua em seu artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça 

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para 

ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. Em aresto colhido no 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso 

Especial n. 1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, 

na égide do Código de Processo Civil, restou consignado à presunção 

relativa atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, 

como também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque). No presente caso, inobstante os documentos 

juntados pela parte autora, não restou demonstrada, de fato, a 

hipossuficiência de recursos nos termos da lei. Afinal, muito embora na 

petição de ID. 24184244, o autor tenha informado que a sua renda mensal 

é de 01 salário mínimo e que não haveria outros bens e cartões de crédito, 

o extrato bancário de ID. 24184273 revela o recebimento de proventos do 

“Instituto Nacional de Colonização e Ref.” no valor de R$ 5.635,10, além de 

revelar gastos com academia, restaurantes, CDC, mensalidade de 

seguros, TV por assinatura e pagamento de cartão de crédito no importe 

de R$ 1.383,29, despesas essas que, por si sós, não se traduzem em 

indicativo de hipossuficiência econômica. Poderia a parte autora, nesse 

contexto, comprovar outros fatores que levassem à conclusão de que a 

quantia mensal auferida fosse insuficiente para recolher o valor das 

custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, 

contudo, nada se vê nesse sentido. Como se não bastasse, mesmo os 

comprovantes de rendimentos de salário no valor de 01 (um) salário 

mínimo, de forma isolada, não seriam capazes de comprovar a 

hipossuficiência. Poderia o autor demonstrar comprovantes de 

inexistência de bens ou outros elementos capazes de confirmar que o 

autor não teria condições de efetuar o pagamento das custas sem 

prejuízo do seu sustento e de sua família. Dentro desse contexto, 

verifica-se que os documentos juntados remontam à ausência de 

miserabilidade, mormente pelo fato de o autor se tratar de servidor público 

e auferir renda mensal líquida superior a 05 (cinco) salários mínimos e 

ostentar gastos incompatíveis com a situação de miserabilidade declarada. 

Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado 

às pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve 

ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). Ante todo o exposto: 1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte autora para regularização do pagamento das custas e despesas 

processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – Após, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 12 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001618-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LUIS ROCKENBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001618-44.2019.8.11.0024. AUTOR(A): WILSON LUIS ROCKENBACH 

REU: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. No despacho de 

ID n. 24022192 determinou-se a intimação da parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, demonstrar os pressupostos para a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido. 

Devidamente intimada, a parte autora se manifestou no ID n. 24351871, 

reiterando o pedido de gratuidade e juntando documentos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se. Decide-se. A assistência judiciária gratuita 

remonta suas origens no século XX, quando o texto constitucional de 

1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento 

ou vencimento que percebe e os encargos pessoais ou de família", 

acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo serviço de 

assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 

que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º da Lei 

1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1.060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição Federal, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 
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carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) (negritei). Hodiernamente, 

nota-se uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente 

para ampliar o acesso à justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos 

garantir seus direitos. Cotidianamente, pedidos são formulados para 

usufruto do benefício por pessoas que evidentemente têm condições para 

arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso incorram em 

qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho 

raramente se dão conta da situação, que contribui para o excesso de 

litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo 

algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido 

de que basta a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 

4º da lei mencionada, serve de início de prova, contudo, como já 

asseverado, se houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, 

deve o benefício ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou 

tal declaração, deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal 

atitude. Importante destacar também que o Código de Processo Civil 

preceitua em seu artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça 

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para 

ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. Em aresto colhido no 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso 

Especial n. 1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, 

na égide do Código de Processo Civil, restou consignado à presunção 

relativa atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, 

como também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque). No presente caso, inobstante os documentos 

juntados pela parte autora, não restou demonstrada, de fato, a 

hipossuficiência de recursos nos termos da lei. Afinal, do comprovante de 

rendimento de ID. 24013369, verifica-se que o autor se trata de servidor 

público estadual e aufere renda mensal superior a 05 (cinco) salários 

mínimos. No ponto, a verdade é que a assunção a dívidas descontas 

diretamente do salário, como se vê nos documentos juntados, por si só, 

não pode servir de justificativa para amparar eventual situação de 

miserabilidade, afinal, deixou de comprovar a parte autora a (in)existência 

de bens móveis ou imóveis em seu nome, os quais poderiam ter sido 

adquiridos com o empréstimo assumido. Depois, os extratos de ID. 

24351876 apontam gastos elevados com cartão de crédito. Logo, tal 

panorama revela que a parte autora possui condições de custear o 

processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não sendo 

razoável presumir que se encontre em estado de miserabilidade. Poderia a 

parte autora, nesse contexto, comprovar outros fatores que levassem à 

conclusão de que a quantia mensal auferida fosse insuficiente para 

recolher o valor das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e 

de sua família, contudo, nada se vê nesse sentido. Destaca-se que o 

benefício da assistência judiciária gratuita é destinado às pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). Ante todo o exposto: 1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte autora para regularização do pagamento das custas e despesas 

processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – Após, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 12 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 530 de 1073



Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 12 de março de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-27.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIRSON ALVES MURTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000233-27.2020.8.11.0024. AUTOR: JAMIRSON ALVES MURTINHO REU: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 50% (cinquenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no agravo de instrumento nº 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 

se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-15.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLY SEBASTIANA LECHNER MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JANIELLY SEBASTIANA LECHNER 

MONTEIRO CLARO S.A. Vistos etc. Intime-se o promovente, na pessoa de 

seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do 

Código de Processo Civil, emendar a inicial trazendo aos autos a resposta 

da tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-42.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SAMUEL SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000329-42.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ANDERSON 

SAMUEL SILVA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001234-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SOUZA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca do pagamento conforme petição ID 30170196 e seguintes, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 12 de março de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA CONCEICAO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 12 de março de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000308-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEISLA PEREIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000308-71.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: DEISLA PEREIRA 

CARVALHO EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Considerando o 

valor controverso apresentado por exequente e executado, intime-se o 

exequente para, em 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do petitório de id. 

27350295. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000346-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000346-49.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: DANIEL FRANCA 

DE FARIAS EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Considerando que 

os valores apresentados por exequente e executado são controversos, 

intime-se o exequente para, em 5 (cinco) das, se manifestar acerca do 

petitório de id. 27344451. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000640-38.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS FERREIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000640-38.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXECUTADO: THAYS FERREIRA DE 

CASTRO Vistos etc. Indefiro o pedido de id. 25372973, uma vez que o 

juízo já está garantido desde a decisão de id. 20094907, bem como o 

montante penhorado foi impugnado e julgado através da decisão de id. 

24419537. Intime-se o exequente para apresentar a conta bancária para 

expedição de alvará de levantamento e a consequente extinção do 

processo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001991-75.2019.8.11.0024 REQUERENTE: RODRIGO 

DIEGO DE CARVALHO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos 

etc. Indefiro o pedido de id 29509468 em razão da inexistência de 

procuração, inclusive, com poderes para receber em favor do autor. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-03.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL NUNES DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010531-03.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: JOANIL NUNES 

DA GUIA EXECUTADO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos etc. Inexistindo 

procuração nos autos, inclusive com poderes para receber, indefiro o 

pedido de id. 29365268. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001487-62.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DE PAULO (REQUERENTE)

CINTIA KARINE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DAIZA MARIA COIMBRA (REQUERENTE)

MARIA DIRCE HONORATO (REQUERENTE)

MARILEIDE SILVA MATOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

JAMIR BERNARDES AGUIAR (REQUERENTE)

VIVIANE VENTURIM (REQUERENTE)

ONICE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

OZIMAR PACIFICO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 0001487-62.2014.8.11.0024 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARDOSO DE PAULO e outros (8) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS, 

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

15:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-16.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PORFIRIO SANTOS DA SILVA TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 5 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-52.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEDRO GIACOMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES GILSON PEDRO GIACOMINI BANCO PAN 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 
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intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 5 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-90.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DIAS LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES FRANCISCA DIAS LESSA BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 5 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-82.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES WESLLEN MORAES MARTINS ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 
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inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 5 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-19.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUNALVA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES LUNALVA MARIA DE ALMEIDA TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 5 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-59.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NUNES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES GILBERTO NUNES JUNIOR ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 
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para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 5 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-60.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 5 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-85.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IREDIANA DE SOUZA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES IREDIANA DE SOUZA CONCEICAO 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 
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inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-03.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JOSE SANTANA DE OLIVEIRA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-18.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVELAINE DA SILVA RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES VIVELAINE DA SILVA RODRIGUES SANTOS 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 
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inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-33.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES NAIR FERREIRA DE JESUS ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-48.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MARLUCE DA SILVA LOPES ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 538 de 1073



inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-63.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZA BORGES FRANCO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MARILUZA BORGES FRANCO DOS ANJOS 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-78.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MARCIA CERQUEIRA DE MELO ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 
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inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-93.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PONTES DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES LUANA PONTES DOMINGUES ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-11.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARI ROSA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SUZIMARI ROSA DE SIQUEIRA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 
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inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-26.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IONE CONCEICAO BARROS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES IONE CONCEICAO BARROS PAIVA 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-41.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES LEONARDO CAMPOS DA SILVA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 
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inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-56.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MORAIS MONTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES HELIO MORAIS MONTELO ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-71.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GESIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES GESIO ALVES PEREIRA ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 
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inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-86.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES CILSO GOMES DE OLIVEIRA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-04.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ERLI PIRES DE OLIVEIRA ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 
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inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-19.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC AUGUSTO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ERIC AUGUSTO OLIVEIRA SILVA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-34.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ANTONIO APARECIDO LIMA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 
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inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-49.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA LARANJEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES WILSON DE SOUZA LARANJEIRA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-36.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI MENDES DE CERQUEIRA CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ADRIELI MENDES DE CERQUEIRA CALDAS 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 

se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 
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para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-51.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERREIRA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES CRISTIANO FERREIRA BARROSO ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 6 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-89.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA GOMES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES KEILA GOMES DE LIMA TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 9 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-75.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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RUI CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES RUI CAMPOS RIBEIRO OI S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 9 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-46.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JOSE SOUZA MIRANDA ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 9 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-39.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA FISCHER DE CARVALHO (AUTOR)

MARIO MARCIO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TANIA MARA FISCHER DE CARVALHO e 

outros GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 

se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 9 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-54.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALTA REZENDE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES VALTA REZENDE DE FREITAS ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 9 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-69.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JOAO RODRIGUES DA COSTA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 9 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-84.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA VIANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES LEONTINA VIANA DE ANDRADE ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 9 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-02.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 549 de 1073



(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES IVONEIDE NUNES DA SILVA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 9 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-17.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BORGES BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ANGELICA BORGES BITENCOURT ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 9 de março de 2020
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CHAPADA DOS GUIMARÃES ISMAIL APARECIDO DE REZENDE ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 10 de março de 2020
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CHAPADA DOS GUIMARÃES MARCELO BORGES DA SILVA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 10 de março de 2020
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CHAPADA DOS GUIMARÃES GLEICE REGINA PAIVA ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 10 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-77.2020.8.11.0024
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MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES NADIR GONCALVES DA SILVA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 10 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-92.2020.8.11.0024
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 10 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MARIA DIVINA CESAR DE OLIVEIRA 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 10 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES EDILENE DA SILVA VIEIRA ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 10 de março de 2020
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Magistrado(s):
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CHAPADA DOS GUIMARÃES JOSE DA SILVA CONCEICAO ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 10 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-55.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TRINDADE SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES CLEITON TRINDADE SILVERIO ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 10 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-70.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MARIA LURDES DE SOUZA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 10 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-13.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ADIMILSON RODRIGUES BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 11 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-58.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL DE FRANCA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JESIEL DE FRANCA SOUZA TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 11 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-21.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 
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Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 

se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 11 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-36.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 

se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 11 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-59.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA GOMES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES KEILA GOMES DE LIMA BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 
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o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 11 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-74.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA GOMES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES KEILA GOMES DE LIMA TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 11 de março de 2020

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108445 Nr: 3337-15.2018.811.0024

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidel Felix Ribeiro da Cruz, A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO REIS 

CARMONA, para devolução dos autos nº 3337-15.2018.811.0024, 

Protocolo 108445, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-73.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU HELIO SILVA GUEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000217-73.2020.8.11.0024. AUTOR: ALCEU HELIO SILVA GUEDES REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de mais 

de 50% (cinquenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o 

Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no agravo de 

instrumento nº 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de 

Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-26.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON LAURENTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000149-26.2020.8.11.0024. AUTOR: ADMILSON LAURENTINO DA SILVA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de mais 

de 50% (cinquenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o 

Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no agravo de 

instrumento nº 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de 

Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-48.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR FREIRIA OAB - 602.270.879-68 (REPRESENTANTE)

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000154-48.2020.8.11.0024. REPRESENTANTE: ADEMIR FREIRIA 

INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. I. Para o deferimento do pedido de tutela de 

urgência, são necessários, conforme art. 300 do Código de Processo Civil, 

os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Não há provas suficientes 

apresentadas com a inicial que permitam concluir que, de fato, o autor não 

deu ônus à causa, ademais, não cumpriu com a sua obrigação de 

comunicação de venda do referido bem no prazo legal, conforme previsão 

do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece nos seguintes 

termos: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário 

antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro 

de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação.” (sem grifo no original) 

Logo, ao que se verifica nesta quadra de cognição, não há probabilidade 

do direito alegado, já que a comunicação da mesma se deu no ano 

seguinte. Diante do exposto, indefiro o pedido de urgência. I. Considerando 

que a Fazenda Pública infelizmente ainda não adota a conciliação como 

forma primordial de resolução dos conflitos, o que revela improvável o fim 

deste processo por meio de acordo em razão da cultura vigente no âmbito 

da Administração Pública, deixo de determinar a designação de audiência 

de conciliação, o que faço com base no Enunciado n° 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso em Cuiabá. II. Citem-se as partes requeridas 

para contestarem a ação no prazo de 30 (trinta) dias e apresentar ao 

Juízo, no mesmo prazo, a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9° da Lei n° 12.153/2009. 

III. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias. IV. Sem prejuízo do acima exposto, destaco 

que qualquer das partes, a qualquer tempo, poderá solicitar a designação 

de audiência de conciliação caso vislumbre interesse na composição. V. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data 

da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-90.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000287-90.2020.8.11.0024. REQUERENTE: TATIANE CORREA DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar superior a 

50% (cinquenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o 

Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no agravo de 

instrumento nº 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de 

Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010491-50.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEY RODRIGUES CARDOZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCATO MOTOS (EXECUTADO)

ELIDA REJANE GOMES DA SILVA NARDINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO PIRES MAFRA OAB - MS7906 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010491-50.2015.8.11.0024 DIRLEY RODRIGUES CARDOZO ELIDA 

REJANE GOMES DA SILVA NARDINI e outros Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por DIRLEY RODRIGUES CARDOZO no 

montante de R$ 8.989,52, no CNPJ/CPF de ELIDA REJANE GOMES DA 

SILVA NARDINI e outros, sob o nº 707.701.581-53. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 
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efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000711-69.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELDES IVAN DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT8062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000711-69.2019.8.11.0024 ELDES IVAN DE SOUZA EMBRASYSTEM - 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos 

etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por ELDES IVAN DE 

SOUZA no montante de R$ 61.682,46, no CNPJ/CPF de EMBRASYSTEM - 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, sob o 

nº 01.029.712/0001-04. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALAERTE LUIZ DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO OLAVARRIA DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000152-15.2019.8.11.0024 ALAERTE LUIZ DE FREITAS IVO 

OLAVARRIA DE MELO Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ALAERTE LUIZ DE FREITAS no montante de R$ 13.415,74, no 

CNPJ/CPF de IVO OLAVARRIA DE MELO, sob o nº 293.226.501-68. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000798-93.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000798-93.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: EDSON CORREA DA SILVA . 
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EXECUTADO: MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA . Vistos etc. 

Verifica-se dos autos, que mesmo após intimado para efetuar o 

pagamento RPV o executado quedou-se inerte. Assim, mostra-se 

pertinente o pedido da exequente para sequestro nas contas correntes de 

titularidade do Estado, neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO. RPV. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. 

SEQUESTRO. POSSIBILIDADE. Inexistindo pagamento do valor devido pelo 

ente público no prazo legal, conforme requisição de pequeno valor, cabível 

o sequestro nas contas do Estado para dar efetividade à decisão judicial 

transitada em julgado. (TJ-RS - Agravo de Instrumento : AI 70072837347 

RS – Relator: Des. Eduardo Kothe Werlang - Publicado em 30/06/2017) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RPV VENCIDA. 

VERBA ALIMENTAR. SEQUESTRO CABIMENTO. De acordo com o art. 2º 

da Lei Estadual nº 13.756/2011, os créditos de pequeno valor devem ser 

pagos até 180 dias a contar da data em que for protocolada a requisição 

expedida pelo juízo da execução. O Estado reconhece estar vencida 

desde 21/01/2015 a RPV, sendo cabível o sequestro postulado. A crise 

financeira que assombra o Estado não pode servir de base ao juízo para 

afastar o cumprimento da lei, especialmente de crédito de natureza 

alimentar de baixo valor. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo 

de Instrumento nº 70066377946. Vigésima Primeira Câmara Cível – TJ/RS. 

Relator Desembargador Almir Porto da Rocha Filho. Julgado em 

28/10/2015) O enunciado nº 7, do FONAJE da Fazenda Pública enuncia: 

“O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 12.153/09 também 

poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a hipótese de 

precatório.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 17, §2º da Lei n. 

10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 13, §1º, da Lei n. 

12.153/2009, defiro o pedido de penhora online, a ser realizada em 

desfavor do Município de Planalto da Serra, no montante de R$ 5.377,88. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, §2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, “comprovar que: I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros” [§3°]. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio e intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o exequente 

para se manifestar a respeito, no mesmo prazo acima fixado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000712-54.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LEAO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT8062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000712-54.2019.8.11.0024 MARLY LEAO DE SOUZA EMBRASYSTEM 

- TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da 

obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que 

orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por MARLY LEAO DE SOUZA no montante de R$ 58.324,57, no CNPJ/CPF 

de EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA, sob o nº 01.029.712/0001-04. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001176-15.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA COUTINHO MISORELLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLARET MIGUEL (EXECUTADO)

WALTER LUCIO MIGUEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001176-15.2018.8.11.0024 LUCIA MARIA COUTINHO MISORELLI 

WALTER LUCIO MIGUEL e outros Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por LUCIA MARIA COUTINHO MISORELLI no montante de R$ 332,00, no 

CNPJ/CPF de WALTER LUCIO MIGUEL e ANTONIO CLARET MIGUEL, sob o 

nº 160.264.116-15 e 288.957.976-04. Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 
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9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS RIACHUELO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUCENA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000117-89.2018.8.11.0024 LOJAS RIACHUELO SA ADEMIR LUCENA 

DOS SANTOS Vistos etc. DEFIRO o pedido de acesso ao sistema 

informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a tramitar em 

segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) 

Judiciário (a) proceder à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de informação e intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este 

juízo, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010593-72.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA REIS CARMONA OAB - MT15156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTINO CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010593-72.2015.8.11.0024 ANDRE GONCALVES MELADO BERTINO 

CARVALHO DOS SANTOS Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ANDRE GONCALVES MELADO no montante de R$ 1.963,31, no 

CNPJ/CPF de BERTINO CARVALHO DOS SANTOS, sob o nº 

346.236.551-72. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000165-82.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RELETRON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000165-82.2017.8.11.0024 RELETRON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

DE REFRIGERACAO LTDA MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME Vistos 

etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por RELETRON 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA no montante de 

R$ 32.979,28, no CNPJ/CPF de MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME, 

sob o nº 10.981.042/0001-04. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, 

na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000457-04.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELYSTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000457-04.2016.8.11.0024 CLARO S.A. WELYSTON OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por CLARO S.A. no montante de R$ 138,43, no CNPJ/CPF de WELYSTON 

OLIVEIRA DO NASCIMENTO, sob o nº 027.650.481-00. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010751-98.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENAEL SANTANA FERREIRA DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010751-98.2013.8.11.0024 MUNER & SILVA LTDA - EPP ADENAEL 

SANTANA FERREIRA DA GUIA Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por MUNER & SILVA LTDA - EPP no montante de R$ 1.537,71, no 

CNPJ/CPF de ADENAEL SANTANA FERREIRA DA GUIA, sob o nº 

006.225.881-84. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-56.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA & PEREIRA ALVES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MARIA MARTINS ALBERNAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000589-56.2019.8.11.0024 SANTANA & PEREIRA ALVES LTDA - ME 

ROSELI MARIA MARTINS ALBERNAZ Vistos etc. Transcorrido o prazo 

para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro 

figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora 

(artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por SANTANA & PEREIRA ALVES LTDA - ME no montante 

de R$ 2.276,63, no CNPJ/CPF de ROSELI MARIA MARTINS ALBERNAZ, 

sob o nº 173.376.311-20. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 
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protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001101-39.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA JESUS ARAUJO OAB - MT22710-O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001101-39.2019.8.11.0024 JULIERME ROMERO ISAIAS DA SILVA 

RODRIGUES Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista 

que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por JULIERME ROMERO no montante de R$ 4.832,53, no CNPJ/CPF de 

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES, sob o nº 513.692.651-15. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000479-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO ESPIRITO SANTO SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000479-28.2017.8.11.0024 JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO 

GONCALO ESPIRITO SANTO SILVA FILHO Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO 

no montante de R$ 5.849,47, no CNPJ/CPF de GONCALO ESPIRITO SANTO 

SILVA FILHO, sob o nº 616.120.301-49. Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020016-56.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FRANK (EXEQUENTE)

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROSILEI LUIZA DA GLORIA (TERCEIRO INTERESSADO)

VAGNER DE JESUS BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8020016-56.2015.8.11.0024 MARLI FRANK e outros ALESSANDRA 

CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI Vistos etc. Transcorrido o prazo 

para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro 

figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora 

(artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por MARLI FRANK e outros no montante de R$ 3.027,94, 

no CNPJ/CPF de ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI, sob 

o nº 570.456.741-04. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 
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autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000078-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORLANDO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Amazonas Roberto Siqueira (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000078-58.2019.8.11.0024 MANOEL ORLANDO BORGES Amazonas 

Roberto Siqueira Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por MANOEL ORLANDO BORGES no montante de R$ 6.056,56, no 

CNPJ/CPF de Amazonas Roberto Siqueira, sob o nº 051.256.851-00. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000888-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000888-33.2019.8.11.0024 KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA ANTONIO 

BENEDITO DE CAMPOS Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA no montante de R$ 31.567,80, no 

CNPJ/CPF de ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS, sob o nº 209.207.501-25. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010244-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOVINO DA COSTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE CAR SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010244-35.2016.8.11.0024 MAURO JOVINO DA COSTA - ME BOSQUE 

CAR SERVICOS LTDA - ME e outros Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por MAURO JOVINO DA COSTA - ME no montante de R$ 9.569,01, no 

CNPJ/CPF de BOSQUE CAR SERVICOS LTDA - ME e outros, sob o nº 

10.864.418/0001-09. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000124-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADELRITA DE MACEDO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000124-81.2018.8.11.0024 ADELRITA DE MACEDO BORGES 

AVIANCA Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista 

que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ADELRITA DE MACEDO BORGES no montante de R$ 7.137,16, no 

CNPJ/CPF de AVIANCA, sob o nº 02.575.829/0001-48. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010244-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOVINO DA COSTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE CAR SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010244-35.2016.8.11.0024 MAURO JOVINO DA COSTA - ME BOSQUE 

CAR SERVICOS LTDA - ME e outros Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por MAURO JOVINO DA COSTA - ME no montante de R$ 9.569,01, no 

CNPJ/CPF de BOSQUE CAR SERVICOS LTDA - ME e outros, sob o nº 

10.864.418/0001-09. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 
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gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010244-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOVINO DA COSTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE CAR SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010244-35.2016.8.11.0024 MAURO JOVINO DA COSTA - ME BOSQUE 

CAR SERVICOS LTDA - ME e outros Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por MAURO JOVINO DA COSTA - ME no montante de R$ 9.569,01, no 

CNPJ/CPF de BOSQUE CAR SERVICOS LTDA - ME e outros, sob o nº 

10.864.418/0001-09. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010710-63.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVAR COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRISTINA MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010710-63.2015.8.11.0024 RENOVAR COMERCIO E CONSTRUCAO 

CIVIL LTDA - ME TEREZA CRISTINA MOTA Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por RENOVAR COMERCIO E 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME no montante de R$ 6.201,52, no CNPJ/CPF 

de TEREZA CRISTINA MOTA, sob o nº 304.865.641-34. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010413-22.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010413-22.2016.8.11.0024 ELIETE AUXILIADORA BORGES MICHEL 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Vistos etc. Transcorrido o prazo 

para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro 

figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora 

(artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por ELIETE AUXILIADORA BORGES no montante de R$ 

8.582,25, no CNPJ/CPF de MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, 

sob o nº 13.592.250/0001-00. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, 

na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 
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remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILA ALVES FREDERICHE OAB - SP379630 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000108-30.2018.8.11.0024 ROSANGELA MARIA PEDROSO 

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ROSANGELA MARIA PEDROSO no montante de R$ 12.641,74, no 

CNPJ/CPF de EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, sob o nº 01.029.712/0001-04. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000546-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA DANTAS TENUTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000546-90.2017.8.11.0024 LUBIA DANTAS TENUTA ARACI MIRANDA 

DE FIGUEIREDO Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por LUBIA DANTAS TENUTA no montante de R$ 14.436,41, no CNPJ/CPF 

de ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO, sob o nº 207.115.141-00. Realizado 

o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código 

de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele 

incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e intimem-se 

as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo 

ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição judicial de 

veículos existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via 

sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo 

em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se 

ao DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALVES CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001199-58.2018.8.11.0024 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES ANDERSON ALVES CORREA 

Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da 

obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que 

orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES no montante de R$ 2.101,97, no CNPJ/CPF de ANDERSON 

ALVES CORREA, sob o nº 957.733.631-00. Realizado o bloqueio, intime-se 

o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-86.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000005-86.2019.8.11.0024 ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE 

SOUZA GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE SOUZA no montante de R$ 

3.678,40, no CNPJ/CPF de GOL LINHAS AEREAS S.A., sob o nº 

07.575.651/0001-59. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-86.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000005-86.2019.8.11.0024 ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE 

SOUZA GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE SOUZA no montante de R$ 

3.678,40, no CNPJ/CPF de GOL LINHAS AEREAS S.A., sob o nº 

07.575.651/0001-59. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 
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interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010440-73.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. MARQUES GOBBI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO OAB - MT20149-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS FRANCISCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010440-73.2014.8.11.0024 F. A. MARQUES GOBBI - ME ROBERTO 

CARLOS FRANCISCO Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por F. A. MARQUES GOBBI - ME no montante de R$ 3.221,04, no CNPJ/CPF 

de ROBERTO CARLOS FRANCISCO, sob o nº 571.283.591-68. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000222-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA REDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000222-66.2018.8.11.0024 COOPERCHAGUI - COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES LUCIANA MARIA REDIN 

Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da 

obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que 

orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES no montante de R$ 19.190,53, no CNPJ/CPF de LUCIANA 

MARIA REDIN, sob o nº 269.279.118-55. Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000730-46.2017.8.11.0024 CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS 

PORTAL DAS AGUAS ROBERTO ZAMPIERI Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 
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autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por CONDOMINIO NAUTICO DE 

SERVICOS PORTAL DAS AGUAS no montante de R$ 35.053,03, no 

CNPJ/CPF de ROBERTO ZAMPIERI, sob o nº 091.384.438-13. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000195-49.2019.8.11.0024 MARCOS MARTINS DA SILVA BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista 

que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por MARCOS MARTINS DA SILVA no montante de R$ 837,75, no CNPJ/CPF 

de BANCO BRADESCO, sob o nº 60.746.948/0001-12. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-66.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MUNIZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010531-66.2014.8.11.0024 SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA 

NEVES ALINE MUNIZ DOS SANTOS Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES no montante de R$ 

6.534,76, no CNPJ/CPF de ALINE MUNIZ DOS SANTOS, sob o nº 

014.535.251-06. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000776-35.2017.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000776-35.2017.8.11.0024 CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS 

PORTAL DAS AGUAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS 

LTDA Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da 

obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que 

orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS no 

montante de R$ 19.853,34, no CNPJ/CPF de CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA TOCANTINS LTDA, sob o nº 32.937.708/0001-60. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000007-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000007-90.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: MAILI DA SILVA MATOSO . 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO . Vistos etc. Verifica-se dos 

autos, que mesmo após intimado para efetuar o pagamento RPV o 

executado quedou-se inerte. Assim, mostra-se pertinente o pedido da 

exequente para sequestro nas contas correntes de titularidade do Estado, 

neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RPV. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. SEQUESTRO. POSSIBILIDADE. 

Inexistindo pagamento do valor devido pelo ente público no prazo legal, 

conforme requisição de pequeno valor, cabível o sequestro nas contas do 

Estado para dar efetividade à decisão judicial transitada em julgado. 

(TJ-RS - Agravo de Instrumento : AI 70072837347 RS – Relator: Des. 

Eduardo Kothe Werlang - Publicado em 30/06/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RPV VENCIDA. VERBA 

ALIMENTAR. SEQUESTRO CABIMENTO. De acordo com o art. 2º da Lei 

Estadual nº 13.756/2011, os créditos de pequeno valor devem ser pagos 

até 180 dias a contar da data em que for protocolada a requisição 

expedida pelo juízo da execução. O Estado reconhece estar vencida 

desde 21/01/2015 a RPV, sendo cabível o sequestro postulado. A crise 

financeira que assombra o Estado não pode servir de base ao juízo para 

afastar o cumprimento da lei, especialmente de crédito de natureza 

alimentar de baixo valor. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo 

de Instrumento nº 70066377946. Vigésima Primeira Câmara Cível – TJ/RS. 

Relator Desembargador Almir Porto da Rocha Filho. Julgado em 

28/10/2015) O enunciado nº 7, do FONAJE da Fazenda Pública enuncia: 

“O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 12.153/09 também 

poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a hipótese de 

precatório.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 17, §2º da Lei n. 

10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 13, §1º, da Lei n. 

12.153/2009, defiro o pedido de penhora online, a ser realizada em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 10.986,42. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, §2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, “comprovar que: I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros” [§3°]. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio e intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o exequente 

para se manifestar a respeito, no mesmo prazo acima fixado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-76.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CERQUEIRA NUNES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000717-76.2019.8.11.0024 REQUERENTE: LUAN CERQUEIRA NUNES 

DE MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE) e devidamente 

preparado. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-46.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000719-46.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JOSIMAR FAGUNDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez 

que tempestivo (art. 42 da LJE) e devidamente preparado. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001788-32.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001788-32.2017.8.11.0009. AUTOR(A): ALCIDES 

RODRIGUES DO NASCIMENTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em que pese o entendimento 

do colega magistrado exarado ao id. 10256309, que determinava, primeiro, 

a realização de pericia judicial para, depois, proceder com a citação da 

parte requerida para contestar a demanda, não coaduno com esse 

posicionamento, porquanto entendo que as ações previdenciárias deverão 

seguir o rito próprio estabelecido na legislação processual vigente, o qual 

não traz prejuízo às partes e obsta futura alegação de nulidade. Assim, 

passo a analisar o pedido de reanálise da tutela de urgência requerida na 

inicial. Compulsando os autos, sob um juízo de cognição sumária, não 

verifico prova inequívoca do direito do requerente. De proêmio, cumpre 

esclarecer que os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por 

invalidez estão revestidos da cláusula rebus sic stantibus, a indicar que 

perduram enquanto presentes os motivos (no caso, a incapacidade 

laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que estabelece o art. 101, 

caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a autarquia 

submeter a parte autora à perícia médica, a teor do disposto no dispositivo 

legal acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento, na via 

judicial, do direito ao recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez não garante à parte autora a percepção perpétua do benefício e 

a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, apesar da existência de 

documentos médicos particulares atestando a enfermidade da parte 

autora, o seu teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara a 

incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

manutenção do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000831-60.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000831-60.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de “ação de desconstituição de débito com tutela de urgência” 

ajuizada por EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA em face 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

conforme razões expostas na peça de ingresso. Requer a parte autora a 

concessão de tutela de urgência antecipada, a fim de que a requerida (i) 

suspenda a exigibilidade das faturas contestadas, bem como das faturas 

futuras que fugirem da realidade da média de consumo da requerente; (ii) 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica, sob pena de multa diária; (iii) seja determinada que a requerida 

suspenda a cobrança por perda de energia na fatura da requerente, pois 

cabível na modalidade de contrato por demanda, que não é o caso dos 

autos; (iv) seja determinado à requerida que proceda, de imediato, com 

uma vistoria na Unidade Consumidora da requerente, a fim de se constatar 

a causa de aumento substancial na fatura de energia elétrica. É o que 

merece registro. DECIDO. Como é de trivial sabença, a concessão inaudita 

altera parte de medida de urgência constitui hipótese excepcional, 

verificável somente no caso de risco do próprio direito ou quando houver 

possível prejuízo advindo da ciência prévia da parte contrária dos termos 

da ação. No caso em tela, entendo prudente postergar a análise das 

medidas de urgência pleiteadas para após a apresentação de contestação 

pela parte requerida. Destarte, entendo que as provas amealhadas na 

inicial não reúnem todos os requisitos necessários para se auferir, com 

segurança, a suposta ilegalidade cometida pela parte requerida, porquanto 

não restou claro – pelo menos até o momento – que o valor demandado 

pela requerida é de fato indevido. Em análise ao histórico de faturas 

colacionado pela parte autora, verifico se tratar esta de grande 

consumidora de energia elétrica, não sendo de todo impossível que um 

eventual aumento no consumo tenha avultado a fatura de energia elétrica 

da parte requerente. A possibilidade de postergar a análise do pedido 

antecipatório encontra amplo amparo na jurisprudência pátria e não implica 

no indeferimento da decisão liminar vindicada, tão somente abre a 

possibilidade de o juiz, antes de deferir o pedido, colher o contraditório 

quando verificar que a parte contrária, sendo cientificada da medida, pode 

torná-la ineficaz. Pelo exposto, POSTERGO a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a manifestação da parte requerida. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (art. 139, inc. VI, do CPC e 

Enunciado nº. 35 da ENFAM). CITE-SE a parte requerida para contestar o 

feito no prazo legal, sob pena das cominações de praxe. Após, à 

conclusão para novas deliberações. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001768-70.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001768-70.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 
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MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001769-55.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZIDETI LIMA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001769-55.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: MARIZIDETI LIMA FERREIRA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001771-25.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN S. LIRIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001771-25.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: MIRIAN S. LIRIO - ME Vistos. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001772-10.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R PEREIRA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001772-10.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: R PEREIRA DE SOUZA - ME Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001777-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CUSTODIO DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001777-32.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: RENATA CUSTODIO DE LIMA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001778-17.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI GALLO CARFI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001778-17.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: SUELI GALLO CARFI Vistos. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 
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FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001961-85.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SALES MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001961-85.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: SEBASTIANA SALES MOREIRA 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001965-25.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001965-25.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: HELIO DIAS Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001947-04.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE ZERI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001947-04.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: CLEIDE ZERI DE SOUZA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001980-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE NEVES VILELA SOUTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001980-91.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: CLEUNICE NEVES VILELA SOUTO 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001953-11.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001953-11.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE 

ASSISTENCIA E SAUDE Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo 

de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do 

artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, 

nem nomeie bens à penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto 

bastem para a satisfação do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação. A parte executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, 

nos moldes do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de 

pronto pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001982-61.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PORTELLA GAONA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 
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DESPACHO Processo: 1001982-61.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: DIEGO PORTELLA GAONA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001983-46.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRMA VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001983-46.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: DIRMA VIEIRA DA SILVA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001963-55.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR OSCAR CRISPIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001963-55.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: ADEMIR OSCAR CRISPIM Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001966-10.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001966-10.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ 

DE AQUINO Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com o oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º 

da Lei n. 6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem 

nomeie bens à penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto 

bastem para a satisfação do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação. A parte executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, 

nos moldes do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de 

pronto pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001985-16.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGENIA SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001985-16.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: FIGENIA SOARES Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001989-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO MARQUES GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001989-53.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: GENESIO MARQUES GOMES Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 
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data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001993-90.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO CABRAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001993-90.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: JOAO ALBERTO CABRAL Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001957-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAETANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001957-48.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: JOSE CAETANO DE OLIVEIRA 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58538 Nr: 167-90.2012.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA MERETZ TEIXEIRA, MARIA IVETE TEIXEIRA DE 

LIMA, ODIVAL LARA DE LIMA, VALDECI TEIXEIRA, ELIZANGELA FLORA 

LOPO TEIXEIRA, LUCILENE APARECIDA TEIXIRA CALDEIRA, NILTON 

ROQUE TEIXEIRA, ILETE TEIXEIRA DE AMORIM, SIVALDO TELES DE 

AMORIM, JOÃO BATISTA TEIXEIRA, GELSA DA SILVA TEIXEIRA, LUCAS 

TEIXEIRA, JOSÉ LAURECI TEIXEIRA, LEIRI DA APARECIDA DOS SANTOS 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SOARES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON PLENS, para 

devolução dos autos nº 167-90.2012.811.0009, Protocolo 58538, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 96858 Nr: 3749-93.2015.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI, ALOTDA, HRTDAN, 

MOTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, Luciana Carla Pirani Nasimento - OAB:MT/6.578

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse, em que figuram como partes 

as em epígrafe.

Em apertada síntese, a parte requerida, que é proprietária legítima do bem 

indicado à fl.06, celebrou com Hélio Tomaz de Aquino Neto, seu filho, 

contrato de comodato, o qual possui como termo final a data de 

29/10/2018.

Entretanto, com o falecimento do comodatário, em 01/12/2015, a parte 

requerida promoveu esbulho possessório da propriedade alegando que 

ocorreu a extinção do contrato em razão do óbito.

 Aduz a parte autora a existência de cláusula contratual que versa acerca 

da incidência das obrigações para os herdeiros e sucessores e que com 

o esbulho, a única fonte de sustento dos menores, ora representados, 

restou inviabilizada. Daí requer a reintegração da posse.

Às fls. 65/71, foi concedida liminar em favor da parte autora, determinando 

a reintegração da posse da parte autora no imóvel indicado à fl.06.

À fls. 328/331, a parte autora informou que entabulou acordo extrajudicial.

É o breve relatório.

DECIDO

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Todavia, em que pese a transação entabulada nos autos de inventário nº 

1-80.1996.811.0009 (Código 16032) ainda não tenha sido homologada, 

REMETAM-SE estes autos ao arquivo.

 Frise-se que o arquivamento dos autos não importará prejuízo às partes, 

considerando a possibilidade de se requerer a qualquer momento o 

desarquivamento para o cumprimento da avença.

 Custas processuais a cargo da parte requerida/embargante, nos moldes 

do requerido na petição juntada às fls. 328/331.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos, 

conforme petição juntada às fls. 328/331.

INTIMEM-SE as partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 99729 Nr: 1981-98.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR HENCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A, TELEMAR NORTE LESTE S.A, 

DISBEMA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARENGO LTDA, COMPANIA DE 

BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:131.351 SP, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, DONIZETH PEREIRA DE 

PAULA - OAB:3229/MT

 Vistos.

Em contestações às fls. 92/97, 113/129 e 150/159 as partes requeridas 

arguiram questões preliminares, que passo a analisar.

Na sua peça defensiva (fls. 92/97), a requerida DISBEMA – 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARENGO – LTDA arguiu sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da presente demanda. Alegou, em suma, que 

o autor não tinha mais vínculo algum com a empresa quando ocorreram os 

supostos fatos ilícitos, inexistindo o dever de sujeição da requerida ao 

direito alegado pelo autor na inicial.

A requerida AMBEV S/A – FLIAL CUIABÁ, em sua peça contestatória (fls. 

113/129), alegou, em síntese, que a inicial é inepta, ante a necessidade de 

prova documental pré-constituída que não foi produzida pelo autor, já que 

não há documentos a fim de comprovar que a requerida realizou a 

abertura da conta telefônica em nome do autor sem o consentimento 

deste. Arguiu, ainda, que a petição é contraditória, omissa e 

demasiadamente genérica, o que prejudica o seu direito de defesa.

A requerida OI MÓVEL S/A, por sua vez, em contestação (fls. 150/159), 

aduziu a existência de erro material no que tange ao polo passivo da ação, 

que ao invés de contestar “Oi Móvel S/A” constou Telemar Norte Leste 

S/A. Assevera que, não obstante as empresas pertencerem ao mesmo 

grupo, cada uma possui personalidade jurídica própria, de forma a 

gerenciar a sua área de atuação e responder por suas obrigações. 

Sustenta que o fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico não atrai, 

por si só, a responsabilidade solidárias das empresas. Pleiteia, por fim, a 

retificação do polo passivo, para constar OI MÓVEL S/A e OI S/A.

Pois bem.

Tenho que as questões preliminares arguidas pelas partes requeridas não 

prosperam.

De início, urge salientar que as condições da ação, segundo a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, devem ser 

aferidas com base na teoria da asserção, isto é, o exame das condições 

da ação deve ser feito em abstrato, pela versão dos fatos trazida na 

petição inicial, in statu assertionis.

O juiz verificará se as condições da ação estão preenchidas 

considerando verdadeiro aquilo que consta da inicial, em abstrato. Se ao 

final, após eventual instrução, verificar-se que os fatos arguidos na peça 

vestibular não são verdadeiros, haverá pronunciamento de mérito 

desfavorável ao autor.

Desta forma, as condições da ação são apenas requisitos exigidos para 

que o processo possa levar a um provimento final, de mérito, em 

observância, também, a outro paradigma e princípio estruturante da nova 

ordem processual civil vigente: da primazia do julgamento do mérito, que 

demanda do hermeneuta uma interpretação que privilegie a decisão de 

mérito em detrimento a extinção prematura do processo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

EXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

MOMENTO. CITAÇÃO. MULTA. ART. 538 DO CPC/73. INTUITO 

PROTELATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 

ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. PRECEDÊNCIA TEMPORAL. 

[...] Segundo a jurisprudência deste STJ, as condições da ação devem ser 

aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações 

deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. 

[...] (STJ - REsp: 1614070 SP 2016/0186006-8, Relator: Ministra Nancy 

Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - Terceira Turma, Data de 

Publicação: DJe 29/06/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OMISSÃO. 

ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. 

ART. 267, VII, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULAS 282 E 356/STF. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, III, DO CPC/1973. INADMISSIBILIDADE 

NO CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] As condições da ação, nos 

termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devem ser 

aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações 

deduzidas na inicial, sem a necessidade de uma investigação mais 

aprofundada das provas.” (STJ – AgInt no AREsp 410.544/SP, Relator: 

Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 27/03/2018).

No caso dos autos, a parte autora propõe a demanda contra algumas 

empresas que, segunda ela, seriam responsáveis pelos danos que lhe 

foram causados.

Assim, a petição inicial contém uma versão dos fatos, um conjunto de 

assertivas, as quais serão julgadas ao final, pelo exame das provas, 

mediante decisão de mérito, não mais relacionado às condições da ação, 

sendo inviável, portanto, a extinção do feito por alegação de ilegitimidade 

passiva e erro material no que tange ao polo passivo da ação.

No que tange à inépcia da inicial, arguida pela requerida AMBEV S/A, o 

Diploma Processual Civil traz, com riqueza de detalhes, o que vem a ser 

considerado uma petição inepta, nos seguintes termos:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

[...]

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Ora, da simples leitura da petição inicial constata-se sem maiores 

dificuldades a presença da causa de pedir e dos pedidos; estes, por sua 

vez, são determinados, os fatos estão em sintonia com a conclusão e os 

pedidos são perfeitamente compatíveis entre si, circunstâncias que 

afastam a alegada inépcia. Frise-se que a alegada ausência de prova 

pré-constituída relaciona-se com o mérito da questão, e com ele será 

analisada.

Ademais, a manifestação apresentada pela parte requerida, além de 

levantar referidas teses preliminares, apresenta defesa de mérito, 

rebatendo e argumentando o disposto na petição inicial, o que possibilita 

concluir que obteve ampla ciência dos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na exordial, e, por isso, pôde se defender de forma ampla, o que 

afasta a alegação defensiva de inépcia.

Sobre o tema, é a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO 

ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 4. A inépcia da inicial só 

ocorre quando for ausente o pedido ou a causa de pedir; da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente 

impossível; ou a petição contiver pedidos incompatíveis entre si. 5. 

Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1060665/RJ, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 09/06/2009, 

DJe 23/06/2009 – destaques acrescidos).

Quanto ao pedido de inversão do ônus probatório aventado pela parte 

autora, embora o § 1º do art. 373 do CPC autorize, em situações 

excepcionais, a atribuição do ônus da prova de modo diverso, verifico não 

ser o caso dos autos.

É que tal possibilidade prevista em lei não isenta a parte da produção de 

prova mínima que ampare o seu direito.

No caso presente, submete-se o ônus probatório à regra geral do art. 373, 

incs. I e II, do CPC, que estabelece a distribuição estática do ônus da 

prova, porquanto não me parece razoável permitir que a parte autora 

transfira aos requeridos o ônus que lhe cabe, notadamente o de provar a 

contratação indevida do plano de telefonia em seu nome.
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Desta feita, INDEFIRO a inversão do ônus da prova requerida, cabendo ao 

autor provar os fatos constitutivos do seu direito.

Por fim, quanto ao pleito de desistência parcial da ação deduzido à fl. 177, 

imprescindível a anuência da requerida DISBEMA – DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS MARENGO – LTDA, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC, haja 

vista que esta apresentou contestação nos autos.

Assim, não havendo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

INTIME-SE a parte requerida DISBEMA – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

MARENGO – LTDA, para os fins do disposto no art. 485, § 4, do CPC.

DEFIRO a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora, 

pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente feito.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de abril 

de 2020, às 16h00.

INTIMEM-SE a partes para que compareçam à solenidade.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente o rol de 

testemunhas – além das já eventualmente arroladas – (art. 357, § 4º, do 

CPC).

Salienta-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 107835 Nr: 3081-54.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI, ALOTDA, HRTDAN, 

MOTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de “ação de restituição de servidão de água” tendo 

como partes as em epígrafe.

Imediatamente após o protocolamento da petição inicial, a parte autora 

requereu a desistência da ação, pugnando pela extinção do feito (fl. 38).

Em parecer à fl. 39, o Ministério Público não se opôs à extinção do 

processo.

Às fls. 41/43 houve a juntada de uma minuta de acordo.

Era o que cabia relatar.

DECIDO.

De proêmio, verifico que embora a petição de acordo de fls. 41/43 faça 

menção ao código desse processo, o seu teor em nada converge com o 

direito discutido nesta ação. É que no termo de acordo consta que “a parte 

autora renuncia a pretensão formulada na presente ação, qual seja, de 

remover Maria Francisca Lima Thomaz de Aquino do encargo de 

inventariante dos bens deixados por Hélio Rocha Thomaz de Aquino”, 

todavia, o presente feito tem por objeto apenas a suposta “servidão de 

água” a ser mantida pela requerida em favor dos autores.

Assim, desnecessária a continuidade da marcha processual, sobretudo 

considerando que o imbróglio relatado na inicial já foi resolvido em outra 

demanda, conforme a própria parte autora consignou (fl. 38).

Assim, tem-se que a desistência da ação é um ato unilateral do autor, o 

qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em regra, não 

depende do consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos, verifico que a parte requerida sequer foi citada 

para integrar o polo passivo da relação jurídica processual, razão pela 

qual é prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito.

Custas remanescentes a cargo da parte autora, nos termos do art. 90 do 

CPC.

Descabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

INTIME-SE.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 52219 Nr: 2924-62.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSG, EDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 Vistos.

Antes de apreciar os pedidos formulados nos autos, considerando que a 

exequente atingiu a maioridade civil, INTIME-A para regularizar sua 

representação nos autos, juntando procuração assinada em seu próprio 

nome.

Após, tornem conclusos para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 56091 Nr: 502-46.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICO IVANKIW, MARIO WOLF FILHO, 

GENY PEREIRA IVANKIW, LORECI SANTOS PEREIRA WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:18294, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 6.005-A

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 174, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste a respeito, pugnando pelo que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Após, à conclusão para novas deliberações.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81195 Nr: 2246-42.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para que tome ciência do acordão retro, bem 

como impulsionar o feito devidamente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

inclusive recolhendo as custas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82517 Nr: 3564-60.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe.

A parte exequente informou no petitório retro o adimplemento integral da 

dívida em execução, pugnando pela extinção da ação.

É o que merece registro.

DECIDO.

Tendo havido pagamento integral do débito pelo executado, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

comprovantes acostados pela parte exequente.

Assim, em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia 

certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores 

possivelmente constritos devem ser desbloqueados.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores porventura 

constritos.

Custas a cargo da parte executada, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, 

do CPC.

CONDENO, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, 

estes fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC, com 

as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do CPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84387 Nr: 1784-51.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Vistos.

AGUARDE-SE o impulso dos autos principais pela parte autora.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84512 Nr: 1913-56.2013.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOVANA CRISTIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MATOS DAMIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como é cediço, ao inventariante incumbe velar pelos bens do espólio com 

a mesma diligência que teria se seus fossem, a teor do que dispõe o art. 

618, inc. II, do CPC.

Ademais, o Código de Processo Civil autoriza, em situações excepcionais 

e ouvidos os demais interessados, a alienação de bens de qualquer 

espécie, conforme disposição do inc. I do seu art. 619.

Assim, ante o risco de depreciação do patrimônio do espólio, DETERMINO 

seja realizada pelo(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça avaliação atualizada 

do veículo indicado pela inventariante, no prazo de quinze (15) dias, 

mediante termo próprio.

Com o retorno da diligência, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, em quinze (15) dias.

Não havendo impugnação da avaliação realizada, DEFIRO, desde já, o 

pedido formulado na petição retro e DETERMINO a expedição de alvará 

judicial autorizando a venda do veículo que integra o espólio, por preço 

não inferior ao da avaliação judicial, cujo montante arrecadado deverá ser 

integralmente depositado em Juízo, no prazo máximo de cinco (5) dias 

após a venda.

Noutro giro, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores depositados 

nos autos.

Como é sabido, a herança, enquanto não partilhada, é um todo indivisível, 

na qual os herdeiros possuem direito à sua quota.

No processo de inventário será apurado o acervo hereditário do de cujus 

e eventuais dívidas, para, após o pagamento do passivo, efetivar a divisão 

dos bens entre os herdeiros.

Portanto, somente ao término do inventário, quando cabalmente apurado 

todo o ativo e passivo dos bens deixados pela de cujus, é que será 

efetivada a partilha dos bens.

Assim, descabe o levantamento antecipado pretendido.

INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual para que se manifeste sobre a 

certidão negativa de débitos juntada pela inventariante (fls. 133/134), 

como requerido às fls. 89/90.

CERTIFIQUE-SE a Serventia a intimação da Fazenda Pública Municipal para 

se manifestar no feito, bem como a respeito de eventual decurso de prazo 

para tal.

INTIME-SE a inventariante para que se manifeste sobre os documentos de 

fls. 91/104, em cinco (5) dias.

Após, tornem conclusos para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84593 Nr: 1994-05.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAXIMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de ação previdenciária em que se busca pensão por morte rural 

proposta por JOSÉ MAXIMO DE SOUZA

Com a inicial vieram os documentos de fls. 19/25.
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 Contestação apresentada pela demandada às fls. 40/42, oportunidade em 

que alegou falta de interesse processual.

O processo foi sentenciado em 2014, todavia o Egrégio Tribunal Regional 

Federal proveu recurso da parte autora e anulou a decisão anteriormente 

prolatada.

Contestação apresentada pela demandada às fls. 100/102, oportunidade 

em que impugnou o mérito.

Impugnação à contestação às fls. 108/111.

Instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, ambas 

as partes quedaram-se inertes.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, prescindindo o feito de 

produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, 

nos termos do art. 355, incisos I e II, do NCPC.

O caso em comento versa sobre o direito à pensão previdenciária por 

morte da cônjuge do de cujus. De proêmio, há que se registrar que as 

regras para fruição da pensão por morte encontram-se disciplinadas nos 

artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/91.

Observa-se que para concessão do benefício previdenciário perseguido 

pela parte autora, mister que três requisitos sejam preenchidos, quais 

sejam: a comprovação da qualidade de segurado do de cujus, o óbito e a 

dependência econômica do beneficiário.

In casu, sem maiores delongas, não há comprovação de que a falecida 

preenchia os requisitos necessários para a obtenção da aposentadoria 

quando da época da morte, o que se extrai da certidão de óbito acostada 

aos autos.

Ressalta-se que não há sequer uma nota fiscal a referendar a propalada 

condição de trabalhadora rural durante todo o período, a exemplo de 

contrato individual ou carteira de trabalho, contrato de arrendamento, 

parceria ou comodato rural, declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou de sindicato ou colônia de pescadores, 

homologada pelo INSS, comprovante de cadastro do INCRA no caso de 

produtores em regime de economia familiar, bloco de notas do produtor 

rural, notas fiscais de entrada de mercadorias emitidas pela empresa 

adquirente da produção com indicação do nome do segurado como 

vendedor, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante, comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção, cópia de declaração de imposto de renda com indicação de 

renda proveniente da comercialização de produção rural e licença de 

ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA, na forma do art. 106 e 

incisos da Lei 8.213/91.

Ora, se a própria falecida não ostentava a condição de segurada da 

previdência social quando do falecimento, não há direito a ser transmitido 

aos seus herdeiros, sendo de rigor o indeferimento do pedido.

Impende mencionar que esta foi a mesma conclusão a que se chegou o 

magistrado que sentenciou o feito anteriormente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito.

 CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% do valor 

da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88751 Nr: 1908-97.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT/ 15.013-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19081-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação da requerida (fl. 83), 

quanto à decisão de saneamento não prospera, porquanto em sua peça 

defensiva, que é a contestação (fls. 108/114), não houve qualquer 

arguição de prescrição do direito discutido nesta ação.

No mais, em relação aos pedidos de produção de provas formulados às 

fls. 156/157, necessário esclarecer que vige no sistema normativo 

brasileiro os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre 

convencimento motivado do juiz, que permitem ao julgador determinar as 

provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como 

indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, 

conforme se infere do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Disto isto, entendo despicienda a realização das provas requeridas às fls. 

156/157, porque, no caso dos autos, onde a discussão principal gira em 

torno da realização ou não do contrato e das cláusulas do seguro, o 

julgamento da questão abrange matéria vinculada à apreciação 

jurisdicional, de sorte que eventual perícia indireta e o acesso aos 

documentos médicos do segurado em nada acrescentariam ao deslinde do 

litígio.

Não ocioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou sua 

jurisprudência no sentido de que a recusa de cobertura securitária, sob a 

alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de 

exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do 

segurado, conforme enunciado da Súmula 609 daquela Egrégia Corte.

Analisando o feito, verifico que a requerida não comprovou a exigência de 

exames médicos prévios à contratação do seguro, muito menos 

comprovou a má-fé do contratante – até porque impugna a própria 

realização do contrato –, o que a impede de suscitar o argumento de 

doença prévia do segurado para justificar a recusa da cobertura 

securitária supostamente contratada, sendo desnecessária, portanto, a 

produção de prova visando albergar tal argumento.

Desta feita, INDEFIRO os pedidos de produção de provas formulados às 

fls. 156/157.

CERTIFIQUE-SE a respeito da intimação da parte requerida BANCO DO 

BRASIL S/A para especificar provas, bem como para dizer se ratifica a 

oitiva de fl. 166, como determino às fls. 163/165, e se, for o caso, a 

respeito de eventual decurso de prazo para tal.

Após, tornem conclusos para novas deliberações.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 96758 Nr: 3690-08.2015.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO THOMAZ DE AQUINO NETO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo, por ora, de apreciar o pedido formulado às fls. 129/132, porque 

ainda não comprovado o recolhimento das custas e despesas 

processuais, como já determinado – mais de uma vez – no processo.

Assim, INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de quinze (15) dias, 

comprove o pagamento das custas processuais iniciais, sob pena de 

extinção do feito.

Após, tornem conclusos para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 96906 Nr: 20-25.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOANEXO DO BRASIL S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA 

E SAÚDE -GESTOR HOSPITAL REG. DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Nascimento Pinto - 

OAB:OAB/SP 311.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GUERRA COSTA - 

OAB:OAB/AL 5998

 Vistos etc.

INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 152, uma vez que a parte exequente 

reiterou o pedido de pesquisa de bens nos sistemas Bacenjud, Infojud e 

Renajud anteriormente deferidos e infrutíferos, porém, não arguiu qualquer 

elemento ou juntou provas capazes de concluir pela modificação do 

cenário até então desnudado.

Assim INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39128 Nr: 1105-95.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRALHERIA COLORADO LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença tendo como 

partes as em epígrafe.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para 

impulsionar o feito. Contudo, devidamente intimada para tal, a mesma 

quedou-se inerte, consoante correspondência devolvida acostada à fl. 

153-verso.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito 

quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir.

Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a parte 

exequente devidamente intimada (fl. 153-verso), deixou de manifestar 

interesse no prosseguimento da marcha processual, a extinção do 

processo por abandono da causa é medida de rigor.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, julgo EXTINGO o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte exequente. Mas, caso beneficiária da justiça gratuita, 

observar-se-á as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

DESCABE condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

INTIME-SE. PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 49872 Nr: 604-39.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDS, SDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução de alimentos tendo como partes as em 

epígrafe.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para 

impulsionar o feito. Contudo, devidamente intimada para tal, a mesma 

quedou-se inerte, consoante certidão retro do Oficial de Justiça.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito 

quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir.

Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a parte 

exequente devidamente intimada, deixou de manifestar interesse no 

prosseguimento da marcha processual, a extinção do processo por 

abandono da causa é medida de rigor.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, julgo EXTINGO o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte exequente. Mas, caso beneficiária da justiça gratuita, 

observar-se-á as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

DESCABE condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

INTIME-SE. PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 50696 Nr: 1415-96.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE MELO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em petição às fls. 209/210, os herdeiros informaram o falecimento da parte 

autora, bem como requereram sua habilitação no processo.

O feito fora suspenso em razão do falecimento da parte autora (fl. 232).

Instada a se manifestar, a parte requerida não se opôs ao pedido (fl. 234).

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o epítome do necessário

DECIDO.

Cuidando-se de matéria de direito e de fato em que inexiste necessidade 

de produção de prova em audiência, passo, imediatamente, ao julgamento 

do mérito quanto ao pedido de habilitação, nos termos do art. 691 do CPC.

Como é cediço, a habilitação consiste no procedimento especial incidente 

e que tem por fim restabelecer o desenvolvimento da relação processual 

interrompido pela morte de uma das partes.

Para a habilitação, é necessário que exista segurança jurídica quanto a 

serem os habilitantes todos os herdeiros, isto é, não faltarem, por omissão 

ou qualquer outro motivo, outros herdeiros, e, para isto, não é preciso o 

inventário em curso.

É que a morte implica a transmissão imediata do domínio e da posse da 

herança aos sucessores do falecido (art. 1.784 do Código Civil), de modo 

que se o óbito do autor se deu no curso da tramitação processual, para 

que o processo não seja extinto precocemente, faz-se necessária a 

habilitação dos herdeiros.

A propósito, dispõe o art. 687 do CPC que “a habilitação tem lugar quando, 

por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe 849 no processo”, sendo que o art. 688 do mesmo Códex 

dispõe que “a habilitação pode ser requerida pelos sucessores do 

falecido, em relação à parte”.

Assim, cabe ao Juízo verificar se os habilitantes possuem, de fato, a 

condição de herdeiros, bem como se todos os sucessores dos de cujus 

estão presentes no processo.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de habilitação às fls. 209/210 

foi promovido pelo esposo-viúvo e pelos filhos da parte autora falecida 

(herdeiros necessários), conforme comprovam os documentos de fls. 

212, 220 e 225, não havendo, ademais, oposição da parte requerida (fl. 

234). Verifico, ademais, que não existem outros herdeiros, o que se 

denota pela certidão de óbito de fl. 211, que atesta que a falecida deixou o 

esposo-viúvo e dois filhos.

Assim, a procedência do pedido de habilitação é medida de rigor.

Por todo o exposto, DEFIRO a habilitação dos herdeiros (fls. 209/210) em 
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sucessão a falecida parte autora, devendo o feito seguir seu trâmite 

regular.

Mantenho a suspensão do processo principal até o trânsito em julgado 

desta sentença, nos termos do art. 692 do CPC.

INTIMEM-SE as partes.

Com o trânsito em julgado - o que deverá ser certificado -, tornem os autos 

conclusos para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 7215 Nr: 743-06.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DALMOLIN, ITAMAR CEZAR 

DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o endereço declinado no mandado 

de intimação à fl. 154 é diferente do constante nos autos (fl. 02).

Sendo assim, INTIME-SE pessoalmente a parte autora no endereço 

constante na peça inicial (fl. 02) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001731-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001731-77.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MIRIAN DE 

OLIVEIRA SANTOS. REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando o 

restabelecimento/concessão do benefício de auxílio-doença ajuizada por 

Mirian de Oliveira dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Alega o autor, em síntese, que é portador de discopatia degenerativa – CID 

M47.8. Afirma que requereu o benefício de auxílio-doença na via 

administrativa, todavia, o teve negado. Aduz ainda que se encontra 

incapacitado para exercer seu labor costumeiro e que não concorda com 

a decisão administrativa, motivo pelo qual, propôs a presente actio. 

Aportou aos autos o resultado do laudo médico pericial (ID. 20428904). Em 

seguida a requerida apresentou contestação ao ID. 21038262 e a parte 

autora impugnação à contestação ao ID. 26290227. Após, a Secretaria de 

Vara certificou a tempestividade da contestação (ID. 28192560). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 1) As 

circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 

do Código de Processo Civil), passo a sanear o processo desde logo, nos 

termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 2) Sem delongas 

desnecessárias, verifica-se que o autor pugnou por realização de nova 

perícia médica tanto na manifestação de ID. 2204223) quanto na 

impugnação à contestação (ID. 26290227). Entretanto, além do fato de ser 

escassa a quantidade de profissionais nesta urbe dispostos em realizar 

perícias judiciais, vejo que a Expert respondeu atentamente aos quesitos 

apresentados, logo, não houve nenhuma irregularidade na perícia médica 

realizada por este Juízo. Em que pese à perita oficial não tenha 

especialidade na área médica relativa à doença afirmada, isto não é capaz 

de caracterizar cerceamento de defesa ou até mesmo invalidar a prova 

técnica realizada. Isso porque o título de especialista na área da doença 

alegada não é requisito para ser perito médico do juízo. (AC 

200538040006621, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 

1ª Região – Primeira Turma Suplementar, e-DJF-1 p. 77 de 01/06/2011). 

Assim, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, e, 

ante a especialização em perícia médica da Expert, Dra. Letícia Rosa de 

Andrade, inscrita no CRM 9.120/MT, que se dispôs em realizar perícias 

nos processos em trâmite nesta Comarca, tenho por desnecessária a 

realização de nova perícia com profissional da saúde, indisponível nessa 

Comarca, motivo pelo qual, INDEFIRO o pleito formulado pela autora, com 

fundamento no art. 477, §2º, inciso I e art. 480, ambos do Código de 

Processo Civil. 3) Pois bem. Almeja a requerente a concessão de tutela 

provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

restabelecimento de auxílio-doença. As tutelas provisórias (de urgência e 

de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Nesse sentir, apesar de todo acervo documental juntado 

pelo autor, compulsando os autos, em especial ao laudo médico pericial, 

observa-se que NÃO existem provas suficientes para agasalhar a 

pretensão antecipatória, uma vez que a perícia médica deste Juízo 

concluiu pela capacidade laborativa da demandante (ID. 20723166). 

Vejamos o laudo médico pericial acostado aos autos, em síntese (ID. 

20428904): 08. Conclusão. Resposta: “Diante dos elementos obtidos em 

perícia médica, neste momento, não é possível concluir por incapacidade 

laborativa.” (ID. 20428904 – pág. 6) 10.A) Qual (is) a (s) atividade (s) 

laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? Resposta: “A pericianda relatou não estar trabalhando há 1 

ano, sendo anteriormente lavradora.” (quesito do Juízo – ID. 20428904, 

pág. 6). 10.B) O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual 

ou quais? Resposta: “Sim, a pericianda é portadora de dor lombar baixa, 

hipertensão e diabetes.” (quesito do Juízo – ID. 20428904, pág. 6). [...] 

Assim, não havendo o preenchimento dos requisitos de probabilidade do 

direito e o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 4) 

Ademais, em análise à contestação (ID. 21038262), vislumbro que a parte 

requerida suscitou preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. 

Entretanto, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, uma vez que se reconhecido o direito da autora será a 

partir de 2017, ano em que ocorreu o requerimento/indeferimento do 

benefício na via administrativa (ID. 15680176, págs. 1/2), não havendo, 

portanto, que se falar em quinquênio. Por essa razão, notadamente pelo 

princípio da inafastabilidade do controle judicial, REJEITO a preliminar de 

prescrição arguida pela Requerida. 5) Superada esta questão, verifico não 

haver outra questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser 

expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, as partes pugnaram pela prova 

testemunhal e depoimento pessoal. 6) A par disso, consoante o disposto 

no artigo 357, inciso IV do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) se a autora detinha a qualidade de trabalhadora rural; b) 

se a atividade rural era desenvolvida em regime de economia familiar. 7) 

Segundo doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves[1], “uma vez que a 

lei não impõe a especificação de provas, exceto na hipótese do art. 348, o 

juiz poderá, salvo nesse caso, dispensá-la, determinando, ele mesmo, 

após leitura atenta dos autos, as provas necessárias para formar a sua 

convicção”. Desse modo, ante sua imprescindibilidade no presente caso, 

notadamente, pela natureza da causa, DETERMINO a produção de prova 

testemunhal, o que, inclusive, foi requerido pelas partes. Ato contínuo, 

DEFIRO a realização de depoimento pessoal da parte autora e, por outro 

lado, INDEFIRO o pleito da autora quanto ao depoimento pessoal da 

demandada, uma vez que se trata de direito indisponível e, portanto, 

incabível a confissão. 8) Nesta senda, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de abril de 2020, às 16h50min, devendo as 
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partes, caso queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do 

caput do artigo 455, do Código de Processo Civil, ou seja, por intermédio 

do advogado da parte interessada (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo a hipótese do inciso II, a 

saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz). CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sirva a presente como 

mandado e ofício, no que couber. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] 

Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 

9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 492.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 40160 Nr: 1895-79.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADA-SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRS, MAVDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0, 

JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1895-79.2006.811.0009.Código Apolo nº: 40160.Vistos 

etc.Trata-se de ação de execução proposta por Cooperativa de Crédito 

Rural Norte Matogrossense – Sicredi Norte, em face de Geovan Rocha 

Silva e Maria Angela Vieira de Melo Silva, ambos devidamente 

qualificados.As partes noticiaram que se compuseram, requerendo a 

suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, conforme 

petição de fls. 112-114.É o relatório.Decido.As partes entabularam acordo, 

sendo elas capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para sua 

homologação. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840 do Código Civil, o primeiro ora 

transcrito:“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”.Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/02/2013)...egais efeitos, mediante decisão interlocutória.Tendo em vista 

o decurso do prazo para satisfação do acordo, pronuncie-se a parte 

exequente em 05 dias, desde logo cientificada de que sua inércia será 

interpretada como quitação total da quantia acordada e consequentemente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do 

CPC.Intime-se.Cumpra-se.Colíder - MT, 29 de outubro de 2019.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84173 Nr: 1566-23.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON RAIMUNDO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32155 Nr: 2764-13.2004.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO MARTINS RODRIGUES, CARMELINA 

RODRIUGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL FEDOSSI, DALVA JUNQUEIRA 

FEDOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTEAUTORA: DR. ROGÉRIO 

LAVEZZO, a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva à 

Segunda Secretaria, os autos acima descrito, sob pena de busca e 

apreensão e perda do direito de vistas fora da Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40577 Nr: 2243-97.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE APARECIDA MIRANDA, REGIANE 

APARECIDA ESSER SZIMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), para cumprimento do 

mandado de intimação dos executados a ser expedido nos autos, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43762 Nr: 664-80.2007.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA LOPES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDORO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTEAUTORA: DR.ALEXANDRE 

ALVIM DA FONSECA, a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, devolva à Segunda Secretaria, os autos acima descrito, sob pena 

de busca e apreensão, bem como a perda do direito de vistas fora da 

Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 26-90.2020.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR BERBET RIBEIRO, ANDERSON DE 

QUADROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR PEXE MARTINS 

OLIVEIRA - OAB:MT 25213/O
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 Autos nº. 26-90.2020.811.0009 – Código nº. 122004

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor dos acusados 

Anderson de Quadros Silva (fl. 88) e Edimar Berbet Ribeiro (fls. 96/97), 

não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de 

modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 

397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 01 de abril de 2020, às 

14h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIMEM-SE os acusados e REQUISITEM-SE suas conduções, para que 

compareçam à audiência ora designada e ainda para serem interrogados, 

vez que estão presos.

4) NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de março de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122226 Nr: 156-80.2020.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO CASARIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa do acusado para manifestar-se acerca da 

negativa de intimação da testemunha Celis Cristina Carlesso Bender, 

conforme certidão de fl. 215.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 120674 Nr: 2946-71.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE XAVIER DOS REIS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS BORGES - 

OAB:OAB/MT 16.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082

 Vistos, etc. 1) Considerando o equivoco na autuação da missiva, o qual 

constatou-se como parte ré o nome da testemunha, RETIFIQUE-SE a 

atuação da referida Carta Precatória para que passe a constar o nome 

correto da parte ré, qual seja: ALINE XAVIER DOS REIS MOURA. 2) Ante a 

ausência da testemunha, REDESIGNO audiência para o dia 20 de março de 

2020 às 13h45min. Saem os presentes intimados. EXPEÇA-SE MANDADO 

DE CONDUÇÃO COERCITIVA. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99617 Nr: 1910-96.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR o réu 

WELTON SANTOS ALVES DA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de 

03 (três) meses de detenção, pela prática do crime do artigo 129, § 9º, do 

Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.343/06.I)O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 

33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.II)Incabível a substituição de pena do 

artigo 44, do Código Penal, vez que o crime foi cometido com 

violência.III)Deixo de conceder a suspensão condicional da pena inserta 

no artigo 77, do CP, por entender que não é o suficiente para prevenção e 

repressão do delito em apreço;Após o trânsito em julgado:a)Oficie-se ao 

Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. 

(suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento 

n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os 

órgãos de registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente 

se expedida guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de 

recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia de Execução;e)Após, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, ficando, 

entretanto, suspensa a exigibilidade, por analogia ao artigo 98, § 3º, CPC, 

haja vista que o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública, o que 

conduz a presunção de insuf ic iência de recursos.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

10 de março de 2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 119614 Nr: 2417-52.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ENIO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVÍ MOROZ - 

OAB:6.402-A/MT

 Vistos, etc. Cumprida a missiva, devolva a Comarca de origem com as 

nossas homenagens de estilo, mediante as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002070-02.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDITE FERNANDES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002070-02.2019.8.11.0009. REQUERENTE: VALDITE FERNANDES 

BATISTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por VALDITE 

FERNANDES BATISTA, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINARES Da 

Falta de Interesse de Agir Não há que se falar em ausência de interesse 

de agir diante da existência de indícios de prova que demonstra a conduta 

da parte autora visando solucionar a controvérsia e a causa de pedir 

consistente em indenização por danos morais. Da Perda do Objeto. Não há 

que se falar em perda do objeto, tendo em vista o teor dos pedidos 

formulados. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C A parte promovente afirma ter efetuado acordo para 

pagamento de faturas inadimplidas. Afirmou que mesmo após o 

pagamento, percebeu que a empresa promovida não havia realizado a 

exclusão do seu nome junto ao rol de maus pagadores, o que teria lhe 

gerado dano moral. Apresentada contestação, a parte promovida afirmou 

que ter efetuado a inclusão negativa devido à inadimplência da parte 
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promovente, bem como afirmou que após a confirmação do pagamento, 

efetuou a baixa do apontamento negativo. Da analise dos autos observo 

que fatura (acordo) questionado, oferta pagamento/vencimento até 

08.11.2019 e teve o seu pagamento em 05.11.2019. Da mesma forma, 

observo que o extrato negativo colacionado nos autos foi impresso em 

22.11.2019. Por fim, verifico que a empresa promovida demonstrou ter 

efetuado a baixa do apontamento negativo em 25.11.2019, ou seja, o 

apontamento negativo persistiu por 20 dias após o efetivo pagamento. 

Contudo o Autor esteve inadimplente junto à Reclamada com relação ao 

débito no valor de R$278,67, com vencimento em 30.09.2015, por 

aproximadamente 04 anos, efetuando o pagamento mediante acordo no 

valor de R$33,97. Assim, diante do pequeno período que a parte 

promovente permaneceu com seus dados nos órgãos de restrição ao 

crédito após a quitação do débito mediante desconto, face ao longo 

período de inadimplência, entendo que os danos morais reclamados são, 

neste caso, indevidos, sob pena de banalização, já que, pelo que entendo, 

o que houve foram meros aborrecimentos, que são por qualquer um 

suportáveis na vida cotidiana. CORROBORANDO: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERESSE DE 

AGIR - LIMINAR PARA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DE CADASTROS 

DE INADIMPLENTES - DESCUMPRIMENTO - REVOGAÇÃO DA DECISÃO - 

MORA CONFIRMADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Acordo 

feito pelas partes em ação de revisão contratual não afasta o interesse do 

autor em receber indenização por danos morais por eventual manutenção 

indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes. A permanência do 

nome em cadastros restritivos de crédito, por curto período de tempo e por 

dívida efetivamente existente, não causa constrangimento ou humilhação à 

parte a ponto de caracterizar dano moral. A questão é similar à multa 

arbitrada em caso de descumprimento de ordem judicial em decisão que 

concede antecipação de tutela, a qual somente é exigível após o trânsito 

em julgado da sentença prolatada no processo de conhecimento em que 

foi fixada. Desse modo, revogada a decisão liminar, entendendo o Tribunal 

ser lícita a negativação, conclui-se pela inexistência de ilícito. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.09.665927-2/001, Relator(a): Des.(a) Rogério 

Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da 

súmula em 24/03/2017). DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 485 do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do 

processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 11 de 

março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 11 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-78.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000543-78.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LUISA 

FERNANDES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

BARELLA, WAGNER SILVEIRA FAGUNDES POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-13.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS NICSSON RONDON (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000030-13.2020.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, 

Liminar, Depoimento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: DENIS NICSSON RONDON POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/04/2020 Hora: 14:15, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-49.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA KUSS RIBAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 PROCESSO n. 

1000047-49.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE 

CASADEI POLO PASSIVO: ADELIA KUSS RIBAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, da parte autora, através da advogada, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 13:15, no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-78.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000543-78.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LUISA 

FERNANDES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

BARELLA, WAGNER SILVEIRA FAGUNDES POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 
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78500-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-69.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEJANTINO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001975-69.2019.8.11.0009. REQUERENTE: CLEJANTINO CAMARGO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por 

CLEJANTINO CAMARGO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. PRELIMINAR (ES) Da Audiência de 

Instrução e Julgamento Não se faz necessária a realização de audiência 

instrução, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo 

e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do 

seu convencimento. Do Extrato Original da Negativação. Rejeito o pedido 

da Reclamada de juntada pela Autora de extrato de negativação emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o documento juntado no 

mov. 01, não impede a defesa da ré, que pode inclusive, apresentar nos 

autos nova consulta caso constate que o documento apresentado pelo 

Autor seja falso. Da Inépcia da Inicial – Ausência de documentos 

Comprovatórios. No que diz respeito a preliminar, esta se confunde com o 

mérito e com ela será analisado. MÉRITO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Alega a parte Autora 

que era titular da UC 6/2594779-7, e que seu nome foi negativado 

indevidamente no valor de R$92,61 data da inclusão: 26.12.2017, embora 

quem morasse no endereço da UC fosse seu irmão Arasmiro Camargo de 

Souza. Aduz que na data de 28.10.2017 seu irmão veio a falecer, em 

consequência desse fato, fez o cancelamento da UC, bem como o 

pagamento dos débitos até então. Por essas razões requer indenização 

por danos morais. Em contestação, a Reclamada aduz exercício regular de 

direito, não havendo ilegalidade no procedimento adotado. Se a 

concessionária de energia elétrica nega que houve o pagamento da fatura 

negativada, e o consumidor, simplesmente afirma que pagou, mas não 

comprova o adimplemento da fatura, assim, entendo que o ônus da prova 

quanto ao cumprimento da obrigação é do consumidor, por se tratar de 

fato positivo. Mesmo se tratando de relação de consumo, entendo que não 

deve haver a inversão do ônus da prova na hipótese em julgamento, pois 

esta seria facilmente produzida - bastaria o consumidor ter instruído os 

autos com o comprovante de pagamento. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. No que se refere ao pedido 

contraposto, há provas quanto à inadimplência, a considerar a tese 

autoral, mas, em detida análise ao feito, não se vê os documentos que 

constituem a dívida, tais como, faturas com os seus respectivos valores e 

vencimentos, ou seja, também, não fez prova fidedigna para impor sua 

cobrança nesta demanda. Ao final, deixo de analisar o pedido de 

condenação nas penas da litigância de má-fé, vindicado na contestação, 

por não vislumbrar estar o autor incluso em qualquer das hipóteses 

contidas no art. 80 do NCPC. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do 

processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 11 de 

março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 11 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-86.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DONASSAN (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (TESTEMUNHA)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 13:30, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-71.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE DE OLIVEIRA LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (TESTEMUNHA)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 13:45, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001767-71.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES NEVES COUTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73444 Nr: 486-39.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MATTANA, LAUDEMIR ANTÔNIO 

SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA 

SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94041 Nr: 3889-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA MT 

388

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.038/MT, MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - 

OAB:61.306/PR

 Vistos em substituição.

Intime-se a Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388 para que 

forneça os dados bancários necessários para transferência dos valores 

bloqueados nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada dos dados, DETERMINO a confecção de alvará de 

levantamento.

Após a devolução dos valores, intime-se a exequente, pessoalmente, para 

dar andamento ao feito, ou requestar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79364 Nr: 2928-75.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE TEIXEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCYLA NAVARRO MARINHO SILVA, 

ALESSANDRA MARINHO DE OLIVEIRA, JOSÉ JARBAS EVANGELISTA DE 

SOUZA MACIEL, MAILA SUZAMAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 Vistos em substituição.

Concedo prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento.

No que tange ao pleito de impugnação das testemunhas por intempestivas, 

tenho por bem não acolhe-lo, ante o fato de que houve decisão saneadora 

datada de 20/01/2020, sendo que a parte embargante apresentou seu rol 

de testemunhas no dia 28 de janeiro de 2020, estando, pois, dentro do 

prazo estabelecido de 15 (quinze) dias.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas faltantes.

Declaro encerrada a instrução, abrindo-se vistas às partes para que 

apresentem razões finais escritas, nos termos do §2º, do art. 364, do 

CPC.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95915 Nr: 4775-78.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMG, TGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerida (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015.

 3) O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista 

o disposto no inciso II, do art. 189 do CPC.

 4) Em relação aos meses de novembro/2019 a janeiro/2020, CITE-SE a 

parte executada pessoalmente, pelo rito do art. 911 c/c art. 528, ambos do 

CPC/2015, EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para efetuar o 

pagamento da obrigação alimentar em atraso, bem como as que se 

vencerem no curso da execução (Súmula 309 do STJ), no prazo legal de 

três (03) dias, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 7º, do 

CPC/2015).

 5) Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 3204-14.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINÉIA COSTA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3204-14.2012.811.0046

Código: 61389

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciado: CLAUDINÉIA COSTA MACIEL

Vistos em substituição.

Considerando que este magistrado encontra-se cumulando 

provisoriamente a Primeira Vara desta Comarca, até a designação de 

outro magistrado;

Considerando a audiência de instrução e julgamento marcada para a data 

de 20 de março de 2020, às 13h30min, nos autos de Código 142870, 

oriundos da Segunda Vara, cujos réus encontram-se presos na Cadeia 

Pública deste município, fazendo com que tal feito tramite com maior 

prioridade;

Pelo exposto, redesigno a sessão de julgamento de júri para a data de 24 

de julho de 2020, às 08h00min.

Intime-se.
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Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 143933 Nr: 5937-06.2019.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSR, EGDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEYA SEGURA DE 

OLIVEIRA - OAB:26658/O, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Vistos em substituição.

Tendo por norte o princípio do melhor interesse dos menores e, ante as 

informações acostadas no requerimento ministerial retro, DEFIRO o pedido 

do MPE, pelo que designo audiência concentrada para o dia 12 de março 

de 2020, às 13h15min.

Intime-se as partes, URGENTEMENTE, PELO MEIO MAIS CÉLERE 

POSSÍVEL.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102323 Nr: 1972-88.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E 

TRANSPORTES - EPP, BRUNO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93370 Nr: 3563-22.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDERA SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B, VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628-A/SP, PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM - 

OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354.406/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35499 Nr: 194-93.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, EDILSON PERINAZZO, DENISE GIONGO GEREMIA 

PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINES DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:20.366-D, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20366, MARITZZA FABIANE MARTINEZ - 

OAB:OAB/PE 711-B, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:OAB/PE 

25867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo procedo a intimação da parte autora para 

manifestar-se requerendo o que entender pertinente, haja vista a petição 

de fls. 250, além de fazer referência à partes estranhas à lide, ainda 

requer a realização de hasta já realizada e negativa, conforme fls. 

239/240.

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34981 Nr: 3164-03.2010.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILSON CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - OAB:5246/RO, 

RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE LUIZ 

MIRANDA LUCION, para devolução dos autos nº 3164-03.2010.811.0046, 

Protocolo 34981, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37128 Nr: 1827-42.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVAL ALVES DO NASCIMENTO, MARCOS CESAR 

FARIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, em atenção à decisão de fls. 985, procedo a 

intimação da parte executada para que efetue e comprove nos autos, no 

prazo de 05 dias, a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cominada.

Procedo ainda a intimação da parte executada para que , no prazo de 5 

(cinco) dias, PROCEDA e COMPROVE NOS AUTOS a baixa do gravame da 

alienação fiduciária, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior condenação em 

litigância de má-fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 131832 Nr: 371-76.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 SENTENÇA.

Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra LINDOMAR DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, imputando-o o cometimento do crime 

descrito no artigo 213, “caput”, por várias vezes, na forma do artigo 71 do 

Código Penal, e também pelo crime previsto no artigo 344, “caput”, do 

Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

Sustenta a denúncia que, em período que abrange o final do ano de 2016 

até o final de 2018, aqui na cidade de Comodoro/MT, LINDOMAR DOS 

SANTOS, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, constrangeu, 
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mediante grave ameaça, a sua ex-amante Liliane Aparecia Alves a manter 

conjunção carnal e a praticar outros atos libidinosos, por várias vezes.

Narra ainda que no dia 10 de dezembro de 2018, por volta das 23h30, na 

residência particular localizada na Rua das Goiabeiras, n° 730-N, bairro 

São Francisco, em Comodoro/MT, o denunciado, com consciência e 

vontade, entrou em casa alheia, durante a noite, contra a vontade 

expressa da proprietária, sua ex-amante Liliane Aparecida Alves, isso 

com o fim de favorecer interesse próprio em processo administrativo 

policial (boletim de ocorrência e inquérito policial).

A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2019 (fls. 88).

Resposta à acusação apresentada às fls. 97.

Durante a instrução foi ouvida a vítima e o réu foi interrogado (fls. 

117/120).

Em alegações finais (fls. 126/132), o representante do Ministério Público 

requer a procedência da denúncia, pugnando pela condenação do 

acusado.

A defesa, em suas alegações finais (fls. 133/140) requer a absolvição do 

réu.

Decido.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

LINDOMAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, imputando-o o 

cometimento do crime descrito no artigo 213, “caput”, por várias vezes, na 

forma do artigo 71 do Código Penal, e também pelo crime previsto no artigo 

344, “caput”, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

O núcleo do crime previsto no art. 213 do CP é o verbo “constranger”, 

utilizado no sentido de forçar, obrigar a vítima ao ato sexual, sendo que a 

acusação não logrou êxito em comprovar nos autos que o acusado 

praticou o verbo do núcleo do tipo, vejamos.

Perante a autoridade policial, a vítima LILIANE APARECIDA ALVES, afirmou 

o seguinte:

“Que a declarante relata que teve um relacionamento extraconjugal com 

LINDOMAR DOS ANJOS em 2015; Que mantiverem o relacionamento por 

mais de um ano; Que durante o relacionamento por mais de um ano; Que 

durante o relacionamento a declarante permitiu que fossem tiradas fotos e 

feitos vídeos da declarante em momento íntimo; Que a declarante relata 

que no final de 2016 tentou terminar o relacionamento com LINDOMAR, 

mas que LINDOMAR começou a chantagear a declarante dizendo que se 

não ficasse com ele iria expor os vídeos e fotos em momento de 

intimidade; Que desde então vem tentando terminar o relacionamento e ele 

não aceita; Que LINDOMAR é doente e possessivo; Que a declarante está 

com medo de LINDOMAR porque de uns dias para cá esse relacionamento 

está atingindo o emprego da declarante, tendo em vista que os dois são 

funcionários públicos da prefeitura e que o LINDOMAR em horário de 

expediente insiste que a declarante saia com ele para terem relação 

sexual; Que a declarante não sabe como proceder porque acaba cedendo 

as chantagens do LINDOMAR para evitar que o caso extraconjugal viesse 

a tona; Que a declarante que romper com LINDOMAR e continuar com o 

marido, mas o LINDOMAR não aceita, fica mandando mensagens para a 

declarante dizendo que não aceita o fim do relacionamento e que para a 

declarante sair dessa ‘só se pular da torre’”

Já em juízo, a vítima deu uma nova roupagem aos fatos, observemos:

Às perguntas do juízo respondeu: que se relacionou com o réu de 2015 

até fim do ano passado; que foi um relacionamento extraconjugal, pois 

ambos eram casados; que como tem filhos e é casada, em algumas vezes 

quis terminar a relação por medo; que conversava com ele, porém ele não 

concordava; que em nenhum momento ficou com ele obrigada; que no final 

do relacionamento estava brigando muito com o réu; que ele queria falar 

com a depoente; que chegou a pedir medida protetiva, pois estava com 

medo; que ele não entrou na casa da depoente, que ele só entrou no 

quintal.

Dada a palavra ao Ministério Público: que na verdade ele queria assumir a 

relação com a depoente, mas a depoente tinha medo; que ficava com 

medo do esposo ir embora e deixar a depoente sozinha com as crianças; 

que tentou terminar o relacionamento com o réu; que não teve relação 

sexual com ele obrigada; que não estava com ele só por conta da 

chantagem; que nenhuma das vezes que fez sexo com ele foi por conta 

das chantagens; que o réu entrou no quintal da depoente; que ele tentou 

arrombar a janela do quarto da depoente; que essa invasão foi depois de 

ter sido feita a primeira denúncia; que ele sabia que a primeira denúncia 

tinha sido feita; que não sabe se ele já tinha ouvido; que ele falou que 

seria melhor para os dois se a denúncia fosse retirada; que foi até a 

delegacia tirar; que foi após a segunda denúncia; que a denúncia já 

estava aqui no fórum; que até veio aqui no fórum e tirou a medida protetiva 

no inicio de 2019; que não mais se relaciona com o réu, que só tem vínculo 

de trabalho; que o caso extraconjugal acabou com as denúncias; que nem 

fotos e nem vídeos foram divulgadas pelo réu; que não sabe se o réu tem 

fotos e vídeos da depoente.

Dada a palavra à Defesa: que não foi forçada pelo réu a tirar as 

denúncias; que se arrepende do envolvimento que teve e também de ter 

denunciado; que não tem interesse mais no processo; que seu esposo 

nem sabe que se encontra aqui.

Como se vê em amos os depoimentos, inclusive o realizado em esfera 

extrajudicial, a vítima não afirmou em momento algum que mantinha 

relações sexuais com o acusado em razão das chantagens por ele 

realizadas.

A ofendida afirma na fase do inquérito que queria romper o relacionamento 

extraconjugal e que o réu não aceitava, realizando ameaças de expor 

fotos e vídeos de conteúdos íntimos.

 Quando ouvida na fase judicial a vítima afirmou expressamente que não 

teve relação sexual com o acusado de forma forçada, sendo que as 

citadas não era realizadas apenas em razão das brigas e chantagens.

O que se vislumbra por meio da investigação processual é que o acusado 

e a vítima possuíam uma relação conturbada, inclusive com a existência de 

ameaças, mas daí a falar que a ofendida estava se relacionando 

sexualmente com o réu pelos últimos dois anos porque estava sendo 

constrangia mediante grave ameaça demonstra certo exagero da 

acusação.

No presente caso, falta de verossimilhança da acusação impõe a 

absolvição do réu por insuficiência de prova em homenagem ao princípio 

da dúvida favorável ao acusado.

 Assim, havendo dúvidas razoáveis em relação ao delito, não pode se 

impor ao acusado uma condenação, já que as incertezas geradas pelas 

provas carreadas aos autos favorecem o réu, não sendo possível, pois, 

submetê-lo a uma condenação na esfera criminal, em obediência ao 

princípio do in dubio pro reo.

 Desta forma, há mais do que uma fundada dúvida a respeito da prática 

criminosa por parte do acusado. E nestes termos, havendo qualquer 

resquício de obscuridade, o réu deve ser beneficiado com o princípio da 

dúvida. Até porque, não é razoável sustentar uma condenação com base 

em mera presunção ou por exercício intelectual ou por conjecturas.

PENAL E PROCESSUAL PENAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO DA 

ACUSAÇÃO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA - 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONTRADIÇÃO NA PALAVRA DA VÍTIMA - 

IN DUBIO PRO REO - RECURSO DESPROVIDO. - Havendo dúvidas acerca 

da autoria do delito, não é possível submeter o réu a uma condenação na 

esfera criminal, em obediência ao princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - 

APR: 10110120000564001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de 

Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 28/08/2013) Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação 

penal com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de processo 

Penal, e absolvo o acusado ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA.

 Diante do exposto, tenho que não restou comprovado nos autos que o 

denunciado constrangeu a vítima mediante grave ameaça para o ato de 

conjunção carnal, o que impõe a absolvição no crime tipificado no artigo 

213, caput do Código Penal.

Da mesma forma, também não ficou comprovado a pratica de coação no 

curso das investigações, tendo em vista que a vítima afirma que o 

acusado “falou que seria melhor para os dois se a denúncia fosse 

retirada; que foi até a delegacia tirar”, relata ainda que “não foi forçada 

pelo réu a tirar as denúncias; que se arrepende do envolvimento que teve 

e também de ter denunciado”.

Para ser caracterizado o crime previsto no artigo 344 do Código Penal o 

agente deve usar de grave ameaça no intuito de coagir a pessoa 

envolvida em processo judicial, policial ou administrativo, sendo que a 

grave ameaça deve ser capaz de intimidar a vítima.

Ora, conforme relato da ofendida em ambas as searas não estava com 

medo do acusado, mas sim de seu marido saber que matinha relações 

extraconjugais.

 Assim, havendo dúvidas razoáveis em relação ao delito, não pode se 

impor ao acusado uma condenação, em obediência ao princípio do in dubio 

pro reo.

 Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal com fundamento no 

artigo 386, inciso V, do Código de processo Penal, e absolvo o acusado 

LINDOMAR DOS ANJOS.
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 Transitada em julgado a decisão, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131832 Nr: 371-76.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade do Recurso de 

Apelação apresentado, e intimo a parte requerida para que apresente as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71325 Nr: 3618-41.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA & SAMPAIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para se manifestar nos 

autos, tendo em vista o decurso de prazo solicitado da petição de Ref: 

117.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-21.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FELIPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

FICAM AS PARTES INTIMADAS DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001181-34.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE BOTH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002047-42.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT11004-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002047-42.2019.8.11.0046. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, BOM 

FUTURO AGRICOLA LTDA, BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE CAMPOS 

DE JULIO Vistos. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA e 

Outros em face do MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO. Determinado o 

recolhimento das custas, bem como a emenda da inicial, o autor assim o 

fez, ID nº 26503206. Pretende o autor, em sede de liminar, abstenção do 

requerido em exigir taxa de licença para localização e funcionamento das 

sociedades empresárias, ora requerentes, sustentando ilegalidade na 

cobrança. É o relato. Decido. Quanto ao pedido de tutela antecipada, 

atualmente correspondente à tutela de urgência prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, referido preceptivo estabelece que são 

requisitos necessários à sua concessão a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de 

antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a 

necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de 

dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da 

pretensão, não sendo pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção 

que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para 

sua concessão. No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser 

provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de 

existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O 

magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de 

êxito do demandante." (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: teoria da prova, 

direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela, 10º ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). Contudo, na 

hipótese, não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que os atos 

administrativos gozam da presunção de veracidade, legitimidade e 

legalidade, a qual tão-somente poderá ser apartada por robusta prova em 

sentido contrário, o que não se tem, por ora, neste momento de 

adstritíssima cognição. No mais, entendo por bem instruir o processo, a fim 

de que, com o contraditório, melhores elementos sejam trazidos aos autos, 

e via de consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa. 

Assim sendo, constatada a ausência de um dos requisitos e pressupostos 

necessários, nessa fase de cognição superficial, não há como conceder 

a tutela perseguida de forma antecipada. Em face do exposto, ausentes 

os requisitos legais, indefiro o pedido de tutela antecipada. Cite-se a parte 

requerida, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias [na forma do art. 188 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, 

as advertências a que faz menção o art. 344, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 14 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60424 Nr: 2193-47.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA GELAIN CARGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, impulsiono o feito e, para tanto:1) DETERMINO a conversão do 

presente feito em cumprimento de sentença com escopo no art. 573 e 

seguintes do CPC, devendo ser retificado o sistema Apolo.2) HOMOLOGO 
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a importância de R$ 38.794,71 (trinta e oito mil setecentos e noventa e 

quatro reais e setenta e um centavos) relativo às verbas pretéritas e R$ 

3.563,99 (três mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e nove 

centavos) referentes aos honorários de sucumbência.3) Após o decurso 

do prazo para interposição de recurso cabível, certifique e proceda-se 

conforme o Provimento n. 11/2017-CM. Após, oficie-se a autoridade 

responsável pela autarquia requerida/executada para que proceda com o 

pagamento da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente. [art. 535, II, CPC]. NÃO HAVENDO 

RENÚNCIA quanto aos valores excedentes, expeça-se ofício requisitório 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que se proceda ao 

pagamento por meio de precatório referente às verbas atrasadas da parte 

exequente. [art. 535, §3º, I, CPC].Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 27 

de fevereiro de 2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 3563-61.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMIR LANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, impulsiono o feito e, para tanto:1) DETERMINO a conversão do 

presente feito em cumprimento de sentença com escopo no art. 573 e 

seguintes do CPC, devendo ser retificado o sistema Apolo.2) HOMOLOGO 

a importância de R$ 37.536,00 (trinta e sete mil quinhentos e trinta e seis 

reais) relativo às verbas pretéritas e R$ 3.562,91 (três mil quinhentos e 

sessenta e dois reais e noventa e um centavos) referentes aos 

honorários de sucumbência.3) Após o decurso do prazo para interposição 

de recurso cabível, certifique e proceda-se conforme o Provimento n. 

11/2017-CM. Após, oficie-se a autoridade responsável pela autarquia 

requerida/executada para que proceda com o pagamento da presente 

obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. [art. 535, II, CPC]. NÃO HAVENDO RENÚNCIA quanto aos 

valores excedentes, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para que se proceda ao pagamento por meio de 

precatório referente às verbas atrasadas da parte exequente. [art. 535, 

§3º, I, CPC].Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 4395 Nr: 716-72.2001.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GALLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA PELOI - OAB:6.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro prescrita a dívida objeto da presente demanda, 

julgando assim extinto o feito com resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo 

Civil.Sentença não sujeita ao reexame necessário nos termos do art. 496, 

§ 3º, II do CPC.Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 1161-07.2012.811.0046

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente para que se manifeste a respeito da continuidade 

do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 3462-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÉSIA FERREIRA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES NEVES, CRISTIANE 

NEVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA PICAZZIO - 

OAB:20546/PR

 Tendo em vista que o feito encontra-se em carga com o advogado ANDRÉ 

LUIZ MIRANDA LUCION há mais de 30 (trinta) dias, impulsiono o feito para 

intimá-lo a proceder sua devolução no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37073 Nr: 1772-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDZB, EP, DGGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20.939/MT

 Ante o exposto, DEFIRO a comunicação ao sistema INFOJUD para busca 

das informações fiscais da (o) executada (o). Outrossim, DETERMINO a 

tramitação do presente feito sob o pálio do segredo de justiça com fulcro 

no art. 189, III, CPC c/c art. 477, CNGC/MT.Faça constar anotação no 

sistema Apolo, bem como na capa dos autos acerca da tramitação sob 

segredo de justiça. Após a realização da diligência, em sendo esta 

frutífera, intime-se a (o) exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em sendo a diligência negativa, 

intime-se a (o) exequente para apresentar bens passíveis de penhora. 

Faça constar advertência que a desídia, bem como nova apresentação de 

pedido de busca no sistema Infojud, Renajud e Bacenjud importarão na 

suspensão do feito. Se permanecer silente ou não apresentar providência 

efetiva, desde já DETERMINO a suspensão do processo, pelo prazo de 01 

(um) ano, com base no art. 921,§1º, CPC e art. 580, ambos da 

CNGC/MT.Com a suspensão, REMETA os autos ao arquivo provisório 

(devendo a secretaria proceder à inclusão do andamento 80), pelo prazo 

de 01 (um) ano, DEVENDO o mesmo ficar alocado em escaninho 

próprio.DECORRIDO O PRAZO SUPRA, certifique-se e intimem-se a (o) 

exequente mediante diário da justiça eletrônico/remessa, para 

manifestar-se nos autos indicando bens passíveis de penhora em 48 

(quarenta e oito) horas, com as advertências em que dispõe o art. 580, 

§2º, CNGC/MT.Permanecendo silente ou não havendo encontrado bens 

penho ráve i s ,  ce r t i f i qu e - s e  e  V E N H A M - M E  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69912 Nr: 2933-34.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AMBROSIO ABREU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, o que mais dos autos consta, ACOLHO a 

manifestação da parte executada e, após, não havendo recurso 

tempestivo no que concerne ao respectivo decisum, por consequência, 

HOMOLOGO, a importância de R$ 32.122,37 (trinta e dois mil cento e vinte 

e dois reais e trinta e sete centavos) relativo às verbas pretéritas e R$ 

3.212,24 (três mil duzentos e doze reais e vinte e quatro centavos) 

referentes aos honorários de sucumbência.Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, certifique e proceda-se conforme o 

Provimento n. 11/2017-CM. Após, oficie-se a autoridade responsável pela 

autarquia requerida/executada para que proceda com o pagamento da 

presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, II, CPC]. NÃO HAVENDO RENÚNCIA 

quanto aos valores excedentes, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para que se proceda ao pagamento por 

meio de precatório referente às verbas atrasadas da parte exequente. 

[art. 535, §3º, I, CPC].CONDENO o exequente ao pagamento de honorários 

de sucumbência que fixo em 10% (dez) por cento do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §19, CPC, sobrestada a cobrança, nos 

termos do art. 98, CPC.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 27 de fevereiro 

de 2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 3462-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÉSIA FERREIRA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES NEVES, CRISTIANE 

NEVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA PICAZZIO - 

OAB:20546/PR

 CÓDIGO Nº 38764

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Inventário proposto pela inventariante ONESIA FERREIRA 

LISBOA em decorrência dos bens deixados pelo espólio de JOAQUIM 

MARQUES NEVES.

Apresentadas primeiras declarações, fls. 16/20.

Manifestação de desinteresse no feito pelas Fazendas, fls. 85, 122/123.

Impugnação às primeiras declarações, fls. 131/134.

Plano de partilha carreado às fls. 149/153.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

A partilha amigável é a forma de partilha em que os herdeiros de comum 

acordo, sendo eles capazes como é o caso dos autos, formalizam os 

termos da partilha sobre a herança líquida em escritura pública ou em 

instrumento particular homologado em juízo. Esta modalidade do instituto da 

partilha está prevista no artigo 657, do CPC de tal modo no artigo 2.015 do 

CC.

Impende destacar que para que possa ser homologado tal partilha todos 

os herdeiros devem ser capazes assim como devem concordar com o 

resolvido acerca da individualização dos quinhões hereditários.

Ante aos argumentos trazidos, com fundamento no artigo 657, do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

partilha de folhas 149/153, relativo aos bens deixados pelo falecido 

Joaquim Marques Neves, atribuindo-os aos herdeiros, na forma como 

posta, o bem descrito nestes autos, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros.

 Transitada esta em julgado e não havendo custas pendentes, 

expeçam-se os formais de partilha, na forma requerida.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71773 Nr: 3774-29.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PARZIANELLO, EVANIO EUGÊNIO 

PARZIANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS AGRICOLAS, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:16819, DANIELE SILVA DIAS - OAB:18133, DANIELLE SILVA DIAS 

- OAB:18.133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549/DF, ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, ANTÔNIO PEDRO DA SILVA MACHADO - 

OAB:1739-A, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:MT/8.521, 

Claudinéia Santos Pereira - OAB:22376/GO, Daniele de Faria Ribeiro 

Gonzaga - OAB:36528/GO, Dariel Elias de Souza - OAB:11945-B/MT, 

Fabiane Gomes Pereira - OAB:30485/GO, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, Gracielle de Almeida Campos - OAB:10847/MT, Haroldo 

Ferraz Araújo - OAB:25395/GO, Helenise Sesti Reghelin - 

OAB:57752/RS, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, Luana de Almeida e Almeida Barros - 

OAB:7381/MT, Lucimer Coelho de Freitas - OAB:30485/GO, Luiz 

Carlos Cáceres - OAB:26822-B/PR, NAGIB KRUGER - OAB:OAB/MT 

4419, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, Otávio Pereira de Souza 

- OAB:33704/GO, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAM 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928-MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões ao 

recurso de apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Consigno que o controle de admissibilidade de apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem, nos termos do artigo 1.010 e ss, do 

CPC/2015. Desta feita, não cabe a este magistrado fazer um controle da 

tempestividade da apelação sob pena de estar usurpando a competência 

da Instância Superior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76348 Nr: 1715-34.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA ROSANE NEVES ANTÔNIO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10.299/MT, HILBYA VILAS BOAS GONÇALVES - OAB:17932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 Vistos.

 Defiro a gratuidade processual nos termos do art. 98 e ss do CPC.

Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, pelo 

que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

Intime-se o executado para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o débito 

no valor das três últimas prestações alimentícias vencidas, bem como as 

que vencerem no curso do processo (Súm. 309 STJ), ou provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a 

comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão nos termos do art. 528, 
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do Código de Processo Civil.

O depósito da pensão alimentícia deverá ser pago diretamente na conta 

bancária fornecida pela autora.

Proceda-se a retirada do nome do executado do cadastro de 

inadimplentes mantido pela SERASA, por meio do sistema SERAJUD, haja 

vista a liquidação do débito na data de 25/10/2019, conforme comprovante 

à pág. 250.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95918 Nr: 4778-33.2016.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória, 

interposta por José Martins de Oliveira em face de Vando Custódio de 

Oliveira.

Ressai nos autos que o requerente não foi localizado para realização do 

estudo social, sendo informado pela assistente social que o mesmo teria 

alterado endereço, residindo em área rural.

 Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

o requerente foi intimado para que manifestasse seu interesse na 

continuidade do feito.

Entretanto, verifica-se que o requerente, alterou seu endereço sem 

comunicar o juízo, impossibilitando o andamento do feito.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Ante a atuação do causídico nomeado, Dr. Osmar Luiz Pretto OAB/MT nº 

20696, arbitro em seu favor 01 URH pela sua atuação no feito, devendo 

ser expedida certidão para cobrança junto ao Estado.

 Às comunicações de praxe.

Sem custas e sem honorários.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99175 Nr: 505-74.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNA MIGUEL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Serventia se o Sr. Perito foi notificado da data da perícia 

médica agendada à ref. 62, bem como se foi realizada tal perícia.

Caso positivo, intime-se/notifique-se o perito nomeado nestes autos 

pessoalmente para que apresente o laudo médico pericial realizado na 

parte autora no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias sob pena de 

revogação da nomeação, perca dos honorários periciais devendo ainda 

ser consignado no mandado que o descumprimento do encargo no prazo 

acima estabelecido acarretará comunicação por meio deste juízo à 

corporação profissional respectiva além de imposição de multa cujo valor 

será fixado em momento posterior fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após voltem-me conclusos para 

deliberação.

Às providências, URGENTEMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37073 Nr: 1772-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DARCI ZIMERMANN BONAPAZ, EDILSON 

PERINAZZO, DENISE GIONGO GEREMIA PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20.939/MT

 Intimar a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 140870 Nr: 4454-38.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE PAULA ZAMO - 

OAB:24192/O

 Vistos.

Designo o dia 20 de março de 2020, às 13h00min, para abertura do 

envelope contendo a mídia virtual, devendo ser intimados os patronos das 

partes e o Ministério Público para acompanharem o ato que será efetivada 

na secretaria do juízo.

 Após, vista as partes para apresentação de memoriais finais, no prazo 

legal, iniciando-se pelo MP.

Em seguida, autos conclusos para Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111582 Nr: 5980-11.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADER CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões ao 

recurso de apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal de 1ª Região com as nossas homenagens.

Consigno que o controle de admissibilidade de apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem, nos termos do artigo 1.010 e ss, do 

CPC/2015. Desta feita, não cabe a este magistrado fazer um controle da 

tempestividade da apelação sob pena de estar usurpando a competência 

da Instância Superior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121981 Nr: 2946-91.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTHONY BRUNO DE ARAUJO SOKOLOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de 

Anthony Bruno de Araujo Sokolowsky.

Às págs. 103/104 foi extinta a punibilidade do denunciado.

 Sobreveio pedido de restituição de fiança paga.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

O artigo 337 do CPP assim dispõe, in verbis: “Art. 337. Se a fiança for 

declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver 

absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a 

constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no 

parágrafo único do art. 336 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011).”.

Compulsando os autos, verifico que foi declarada a extinção da 

punibilidade do denunciado, em ação penal cuja o mesmo havia pago 

fiança, pág. 29.

 Desta forma, DETERMINO a restituição do valor recolhido a título de fiança 

sem desconto em favor do denunciado, nos termos do artigo 337 do CPP.

Intime-se o denunciado.

Ciência ao Ministério Público.

Após a devolução, não havendo outros requerimentos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145025 Nr: 6469-77.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDO, GHDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, 

OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Em atenção à resposta à acusação à ref. 22, tenho que as teses 

afirmadas pelo denunciado se confundem com o mérito da causa, de modo 

que serão aferidas em momento oportuno, no decorrer da instrução 

processual.

 Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal, nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 27/04/2020 às 14h30min.

Intimem-se os acusados, as defesas, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para a 

realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100193 Nr: 952-62.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a comunicação ao sistema INFOJUD para busca 

das informações fiscais da (o) executada (o). Outrossim, DETERMINO a 

tramitação do presente feito sob o pálio do segredo de justiça com fulcro 

no art. 189, III, CPC c/c art. 477, CNGC/MT.Faça constar anotação no 

sistema Apolo, bem como na capa dos autos acerca da tramitação sob 

segredo de justiça. Após a realização da diligência, em sendo esta 

frutífera, intime-se a (o) exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em sendo a diligência negativa, 

intime-se a (o) exequente para apresentar bens passíveis de penhora. 

Faça constar advertência que a desídia, bem como nova apresentação de 

pedido de busca no sistema Infojud, Renajud e Bacenjud importarão na 

suspensão do feito. Se permanecer silente ou não apresentar providência 

efetiva, desde já DETERMINO a suspensão do processo, pelo prazo de 01 

(um) ano, com base no art. 921,§1º, CPC e art. 580, ambos da 

CNGC/MT.Com a suspensão, REMETA os autos ao arquivo provisório 

(devendo a secretaria proceder à inclusão do andamento 80), pelo prazo 

de 01 (um) ano, DEVENDO o mesmo ficar alocado em escaninho 

próprio.DECORRIDO O PRAZO SUPRA, certifique-se e intimem-se a (o) 

exequente mediante diário da justiça eletrônico/remessa, para 

manifestar-se nos autos indicando bens passíveis de penhora em 48 

(quarenta e oito) horas, com as advertências em que dispõe o art. 580, 

§2º, CNGC/MT.Permanecendo silente ou não havendo encontrado bens 

penho ráve i s ,  ce r t i f i qu e - s e  e  V E N H A M - M E  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 10 de março de 2020.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73630 Nr: 552-19.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO DE CARVALHO, IVONE 

NUNES DE CARVALHO, NELSON GREGORIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Vistos.

HOMOLOGO a renúncia da advogada anteriormente nomeada, NOMEIO a 

Dra. Bruna Worst, OAB/MT nº 27.565, para defender os interesses dos 

réus citados por edital até a designação de novo Defensor Público, sendo 

que ao final dos trabalhos serão fixados honorários a seu favor a serem 

suportados pelo Estado de Mato Grosso, na forma do artigo 22 da Lei nº 

8.906/94.

Intime-se a advogada da presente nomeação, bem como para apresentar 

a devida peça processual, no prazo legal.

Defiro os pedidos do autor, ref. 77, certifique-se conforme requerido.

Oficie-se ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, a averbação à margem 

das matrículas 3.167 e 3.168, objeto da usucapião, a existência da 

presente ação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78700 Nr: 2645-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHDPA, PBPDS, IRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido do exequente e determino a inclusão do 

nome do executado no cadastro de inadimplentes, através do sistema 

SERASAJUD.Outrossim, oficie-se o Cartório de notas e protestos desta 

comarca, para fins de protesto do débito alimentar em desfavor do 

executado nos termos do art. 528, §1º, CPC. III – Do pedido de busca de 

bens via Bacenjud.Indefiro por ora ante a não apresentação do cálculo 

atualizado.IV - Do pedido de busca de bens via renajud.O sistema Renajud 
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é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas 

e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — 

inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações 

judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. Assim, sem mais 

delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens realizado por meio de 

bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida que se 

impõe.DETERMINO a restrição judicial via Renajud de bens móveis de 

titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a realização de 

consulta mediante sistema RENAJUD de veículos cadastrados em nome da 

parte executada.V – Do pedido de busca de bens via 

CAGED.Considerando que o executado não vem efetuando a contento o 

pagamento dos valores a título de pensão alimentícia, DETERMINO a 

expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para verificar 

junto ao CAGED a existência de vínculo empregatício em nome do 

executado.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89720 Nr: 2122-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L ROBSON RODRIGUES, LUCIONEY ROBSON 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 89720

Vistos.

Tendo em vista que, a parte exequente relata que a (s) parte (s) 

executada (s) está (ão) em lugar incerto e não sabido, bem como se 

verifica nos autos que o oficial de justiça já realizou diligências no intuito 

de realizar a citação da (s) parte (s) executada (s) no endereço apontado 

na exordial não obtendo êxito, verifico que o pedido preenche os 

requisitos dos arts. 231 c/c 232, ambos do CPC.

 Desta feita CITE-SE A PARTE EXECUTADA (pessoa física/jurídica), por 

meio de edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias – inc. IV, do art. 8º 

da Lei n.º 6.830/1980, observando os requisitos e formalidades legais, 

aplicando-se no que couber o art. 232 do CPC, inclusive afixando-se o 

mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos, bem como promovendo 

à serventia a disponibilização deste no Diário Eletrônico da Justiça, bem 

como sua publicação no sítio da justiça estadual se houver. Após, 

considerando que a plataforma do CNJ já fora criada, conforme Resolução 

n.º 234, de 13 de julho de 2016, PROCEDA-SE CONFORME DETERMINA O 

INC. II, DO ART. 257, CPC, todavia, certifique-se se esta já fora implantada. 

Em caso negativo, certifique-se.

Decorrido o prazo e não apresentada defesa, venham-me conclusos.

 Às providências.

 Comodoro-MT, 11 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93112 Nr: 3452-38.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, CPC e por tudo mais que dos 

autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos da inicial 

para:a)DECLARAR a existência da UNIÃO ESTÁVEL entre QUEILA 

MATHEUS e FERNANDO ALVES DA SILVA a partir do mês de maio de 

2004 e DECRETAR a extinção da união estável a partir do mês de julho de 

2016;b)CONCEDER a guarda da menor Emanuely Tamara Alves da Silva 

em favor da requerente QUEILA MATHEUS; c)FIXAR os alimentos 

correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

mais 50 % (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, em 

desfavor do requerido FERNANDO ALVES DA SILVA. d)FIXAR o regime 

de visitas livre.Sem custas.Cientifique o Ministério Público.P. 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as baixas e 

cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21203 Nr: 2247-23.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO JOÃO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR EMMANUEL CARVALHO 

BATISTA - OAB:132618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Intimo as partes do retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para 

que, no prazo legal, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31781 Nr: 32-35.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A MARTINS DE SÁ & CIA LTDA, OSVALDO 

SERGIO GOMES DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:OAB/RO 356-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT

 Intimar a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da parte 

devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do feito, 

conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39935 Nr: 953-23.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:OAB/MT 21387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:MT/8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, JOAO BATISTA 

ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/O, KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O, 

WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT/3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71288 Nr: 3605-42.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial proposta por JOÃO BATISTA 

NICHELE advogando em causa própria em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, aduzindo que faz jus ao recebimento dos valores prestados a 

título de advogado dativo.

 Citada da presente demanda, a parte executada requereu a homologação 

dos valores apresentados pelo exequente.

É o breve relato.

Decido.

 Analisando os autos, vislumbro que a parte executada devidamente 

citada nos autos concordou com os valores apresentados pelo 

exequente.

 Deste modo, o cálculo apresentado pela parte exequente deve ser o 

adotado, razão pela qual HOMOLOGO a importância R$ 7.249,07 (sete mil, 

duzentos e quarenta e nove reais, sete centavos) relativo ao valor 

atribuído na exordial.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso cabível:

1) Intime-se o exequente para depositar em juízo as certidões originais.

2) Com a juntada das certidões, certifique-se sua singularidade em 

detrimento de outras certidões já executadas cujo escopo é o de evitar 

execuções em duplicidade.

3) Proceda conforme o Provimento n. 11/2017-CM;

 4) Em seguida, oficie a autoridade responsável pela executada para que 

proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do exequente com fulcro no art. 

910, §1º c/c art. 535, II, CPC no que couber].

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71356 Nr: 3625-33.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, RODRIGO 

MOURA VARGAS - OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração que AMIR AGOSTINHO SIGNOR 

interpõe contra sentença de fls. 72.

 Alega o embargante, que a decisão possui erro material.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão da embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a decisão proferida, de fato, possui 

omissão.

Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 1.022, 

III, do CPC, fazendo constar as seguintes alterações na sentença de fl. 72:

Onde se lê:

 “DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos à execução 

propostos João Zucatto, em face da execução de sentença que lhe move 

Amir Agostinho, nos termos do artigo 269, inciso II, do Código de Processo 

Civil”.

 Leia-se:

“DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos à execução 

propostos João Zucatto, em face da execução que lhe move Amir 

Agostinho, nos termos do artigo 269, inciso II, do Código de Processo 

Civil”.

 No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

Intimem-se as partes para querendo, no prazo de 15 dias, aditarem ou 

ratificarem seus recursos, sob pena de ratificação tácita.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso com as nossas homenagens.

Consigno que o controle de admissibilidade de apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem, nos termos do artigo 1.010 e ss, do 

CPC/2015. Desta feita, não cabe a este magistrado fazer um controle da 

tempestividade da apelação sob pena de estar usurpando a competência 

da Instância Superior.

Havendo manifestação de desistência recursal pelas partes, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se o feito com as baixas e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113107 Nr: 6573-40.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILDA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos.

Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões ao 

recurso de apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Consigno que o controle de admissibilidade de apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem, nos termos do artigo 1.010 e ss, do 

CPC/2015. Desta feita, não cabe a este magistrado fazer um controle da 

tempestividade da apelação sob pena de estar usurpando a competência 

da Instância Superior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120950 Nr: 2457-54.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:55571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 Vistos.

Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões ao 

recurso de apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Consigno que o controle de admissibilidade de apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem, nos termos do artigo 1.010 e ss, do 

CPC/2015. Desta feita, não cabe a este magistrado fazer um controle da 

tempestividade da apelação sob pena de estar usurpando a competência 

da Instância Superior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-74.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA CRISTINA GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SANTOS RODAS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000704-74.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:CLAUDIANA 

CRISTINA GARCIA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: HELIO SANTOS RODAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000499-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON NELSON DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-75.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000640-75.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Compulsando 

a inicial e os documentos que a instruem, denoto a necessidade de 

emenda/complementação. Primeiro, observo que o valor da causa está 

incorreto (um salário-mínimo), eis que deve corresponder a uma prestação 

anual do benefício vindicado, somado ao importe correspondente às 

prestações vencidas desde a data do requerimento administrativo, nos 

termos do artigo 292, §§ 1º e 2º, do CPC, vejamos: Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] § 1º 

Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o 

valor de umas e outras. § 2º O valor das prestações vincendas será igual 

a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por 

tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma 

das prestações. [...]. Lado outro, a procuração outorgada ao causídico da 

requerente e a declaração de hipossuficiente não estão assinadas pela 

parte, o que afeta a validade dos documentos. Por fim, encontra-se 

ausente comprovante de endereço, documento imprescindível para 

fixação da competência. Portanto, intime-se a parte autora para 

emendar/completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, corrigindo o 

valor da causa e acostando procuração e declaração de hipossuficiência 

devidamente assinadas e comprovante de endereço atualizado, sob pena 

de indeferimento. Em caso de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jaciara/MT, 12 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001859-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ROSA DE AQUINO - ME (EXECUTADO)

ADAO ROSA DE AQUINO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

senhor meirinho referente a não intimação do executado acerca da 

avaliação, bem como se manifestar sobre a referida Avaliação realizada 

nos autos, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

VALMIR DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JESUS DE ALMEIDA (REU)

ELISANGELA COSMI CORSINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000366-48.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Tendo em vista que esta Magistrada atuará como colaboradora na 

Comarca de Sorriso – MT, do dia 23 de março até 03 de abril de 2020, 

conforme convocação efetuada no provimento nº 14/2020-CM, de 11 de 

março de 2020, redesigno a audiência para o dia 30 de abril de 2020, às 

13h30min. Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do 

dia 26/03/2020. Intimem-se. No mais, cumpra-se conforme determinado à 

ID. 29611581. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 11 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003271-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIZ DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003271-26.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Tendo em vista que esta Magistrada atuará como colaboradora na 

Comarca de Sorriso – MT, do dia 23 de março até 03 de abril de 2020, 

conforme convocação efetuada no provimento nº 14/2020-CM, de 11 de 

março de 2020, redesigno a audiência para o dia 30 de abril de 2020, às 

15h30min. Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do 

dia 26/03/2020. Intimem-se. No mais, cumpra-se conforme determinado à 

ID. 29660669. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 12 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMARAL MAIBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000827-20.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Tendo em vista que esta Magistrada atuará como colaboradora na 

Comarca de Sorriso – MT, do dia 23 de março até 03 de abril de 2020, 

conforme convocação efetuada no provimento nº 14/2020-CM, de 11 de 

março de 2020, redesigno a audiência para o dia 30 de abril de 2020, às 

16h00min. Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do 

dia 26/03/2020. Intimem-se. No mais, cumpra-se conforme determinado à 

ID. 29615301. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 12 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003350-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIRGINIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003350-05.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Tendo em vista que esta Magistrada atuará como colaboradora na 

Comarca de Sorriso – MT, do dia 23 de março até 03 de abril de 2020, 

conforme convocação efetuada no provimento nº 14/2020-CM, de 11 de 

março de 2020, redesigno a audiência para o dia 16 de abril de 2020, às 

13h30min. Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do 

dia 02/04/2020. Intimem-se. No mais, cumpra-se conforme determinado à 

ID. 29553107. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 12 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003259-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CUSTODIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003259-12.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Tendo em vista que esta Magistrada atuará como colaboradora na 

Comarca de Sorriso – MT, do dia 23 de março até 03 de abril de 2020, 

conforme convocação efetuada no provimento nº 14/2020-CM, de 11 de 

março de 2020, redesigno a audiência para o dia 16 de abril de 2020, às 

14h00min. Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do 

dia 02/04/2020. Intimem-se. No mais, cumpra-se conforme determinado à 

ID. 29763416. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 12 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001197-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000083-88.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AREDSON ESTEVAM MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000083-88.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Diante da 

manifestação do executado ao id. 30202875, oficie-se ao juízo deprecante 

solicitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, pois a parte afirma 

ter solicitado nova avaliação do bem a ser leiloado através da presente 

missiva. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 12 de março 

de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 88240 Nr: 501-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE AGUIAR DE FRANÇA CAPPELARI, VERA LUCIA 

DE MORAES, IVAN QUINTINO TABOSA, Lucimar de França Praeiro, 

DULCELINA DE FRANÇA TABOSA, MOACIR AGUIAR DE FRANÇA, 

DAGMAR AGUIAR DE FRANÇA, MARIA CECILIA DE FRANÇA DEZEM, 

EZAIRO ANTONIO CAPPELARI, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DE 

FRANÇA, FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, MARCOS ALEXANDRE 

NASCIMENTO FRANÇA, VALERIA BORGES PEREIRA, HELIAS DEZEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZILMAR DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19620/O, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT, 

EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532/A, REGIS PODEROSO DE 

SOUZA - OAB:230402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que MEIRE AGUIAR DE FRANÇA reitera pedidos sobre os quais já 

houve manifestação deste juízo, conforme se constata na decisão de ref. 

168, oportunidade na qual, inclusive, foi autorizado à inventariante que 

celebrasse um novo contrato para a administração dos bens do espólio.

Assim, considerando que não há urgência que justifique a decisão deste 

processo antes do julgamento do incidente de exceção de suspeição, 

DETERMINO o retorno dos autos à Vara de origem, evitando-se a remessa 

desnecessária a esta serventia, uma vez que o autos tem respeitado a 

processualística adequada, disciplinada no CPC, em seu Capítulo II (devido 

processo legal), bem como subverter esta ordem processual poderá 

desaguar em máculas ao Princípio do Juiz natural, já que, sequer, esta 

serventia tem competência cível.

Aguarde-se o desenrolar do incidente de suspeição, que inclusive foi 

manejado pela parte pleiteante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33137 Nr: 702-84.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA, ELENI COPETTI 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, SÍLVIA MACHADO 

MUCHAGATA - OAB:, WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:25589-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 
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RODRIGUES - OAB:128341 SP

 Vistos etc. BANCO DO BRASIL S/A apresentou, às fls. 484/486, 

impugnação ao cálculo de fls. 451/479, alegando excesso de 

execução(...)NOMEIO perito o Dr. Naor de Melo Franco, com endereço na 

Rua Desembargador José de Mesquita, 255/901, Araés, CEP 78.005-560, 

Cuiabá, tel: (65) 9982 3950, (65) 3023 0787, a fim que seja realizada 

perícia contábil, que deverá manifestar se aceita o encargo, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a nomeação e indicar assistentes técnicos, bem como 

apresentarem quesitos, caso queiram(art. 465 do CPC). Sem prejuízo, 

intime-se o Sr. perito para que, aceitando o encargo, formule a propostas 

de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, manifestem-se as 

partes em igual prazo. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46856 Nr: 1931-45.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI WILSON CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A, Roberta Nascimento - OAB:20.732/A - MT

 Autos nº 1931-45.2011.811.0010

Código nº 46856

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de 

Indébito com Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela em fase 

de Cumprimento de Sentença, proposta por Edi Wilson Caetano, em face 

de Banco Panamericano S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo, com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos - partes e procuradores constituídos – onde requerem a 

extinção do processo (fl.251/253).

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes às fls. 251/253, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do exequente, bem 

como, cada parte arcará com os honorários contratuais de seus 

respectivos patronos, conforme cláusula 09ª do acordo.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65464 Nr: 1291-03.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Em manifestação à ref. 191, a exequente informa a implantação do 

benefício, bem como o recebimento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98122 Nr: 5240-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, ante a novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

recuperacional, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo 

Civil.Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente.Cumpridas as 

determinações acima, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Jaciara/MT, 11 de março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105291 Nr: 8784-60.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA CRISTINA DO 

CARMO CALABRIA - OAB:22621/O

 Vistos etc.

Inicialmente, remetam-se os autos à contadoria do juízo para atualização 

do valor do débito.

Após, oficie-se a Caixa Econômica Federal solicitando que informe a este 

juízo se há saldo de valores de FGTS e PIS em nome do executado.

Defiro também que, havendo saldo, seja realizada a penhora de valores 

existentes na conta vinculada do FGTS e/ou PIS em nome do executado 

até o montante do débito em execução, devendo para tanto, ser oficiado à 

Caixa Econômica Federal para cumprimento da medida, devendo, por 

conseguinte, o montante ser transferido para a conta única, 

comprovando-se nos autos o cumprimento desta determinação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, após a intimação.

Após, intime-se a parte devedora para, querendo, manifestar nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, em caso de inércia, 

prosseguir-se-á com os demais atos expropriatórios.

Restando infrutífera a penhora, ou sendo ela insuficiente para saldar o 

débito, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1839 Nr: 799-07.1998.811.0010

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de agravo de 

instrumento por parte do exequente (fls. 289/258).

Nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram 

(fls.287/288).

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada, bem como 

eventual pedido de informações sobre a r. decisão proferida por esta 

singela instância.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26323 Nr: 2917-04.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONORA SANTANA FERREIRA-ME, 

LEONORA SANTANA FERREIRA, JULIO CESAR SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PULTRINI 

FRACAROLLI - OAB:12.980/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

acerca do cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo à fl. 193.

Advindo as manifestações, tornem os autos conclusos.

Às Providências.

Jaciara/MT, 10 de março de 2020.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4169 Nr: 1180-15.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU BERTOLIN, IVETE DE FÁTIMA FERST 

BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ELAINE 

ARENHART DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 Vistos etc.

Atenta ao peticionado à fl. 462, importante mencionar que é atribuição da 

parte exequente ter conhecimento da localização do imóvel por ela 

indicado à penhora.

Desta forma, não há que se impor ao oficial de justiça que informe qual a 

quilometragem até o imóvel, vez que somente será possível saber quem 

será o meirinho à cumprir a diligência no momento da distribuição do 

mandado, que se dá por meio de sorteio.

Assim, intime-se o banco exequente para que, no prazo de 15 dias, efetue 

o depósito da diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74146 Nr: 178-77.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA – ME, 

PEDRO DA SILVA, Paulo da Silva, JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA , 

PEDRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No petitório de ref. 120, o exequente pugnou pela realização de 

constrições de bens via Bacenjud, Renajud, e Infojud (ref. 120), pedido 

este já formulado à ref. 72, ocasião em que foi determinada a intimação da 

exequente para apresentasse a planilha do débito, bem como extrato de 

consulta via DETRAN-NET e CEI (Central Eletrônica de Integração e 

Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato 

Grosso) (ref. 74).

Posteriormente, o exequente reiterou por mais duas vezes o mesmo 

pedido (ref. 120 e 127), sem cumprir a determinação retro.

Pela derradeira vez, determinou-se que o exequente acostasse o 

comprovante de pesquisa de bens junto ao DETRAN-NET ou PROCOB (ref. 

129).

Todavia, o exequente limitou-se a reiterar o pedido de realização de 

pesquisas via Renajud, ref. 133.

Assim, ante a inércia do exequente, SUSPENDO a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do 

art. 921, do CPC).

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 10 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96210 Nr: 4314-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOEL RUSSI, ANDREIA WAGNER, GERSI 

RUSSI, SELUI LURDES REBESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da diligência do oficial de justiça à ref. 116, 

expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado.
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Com a juntada da avaliação, digam as partes em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108828 Nr: 630-19.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAST REAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VASSOURAS EIRELI - EPP, ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta ao contido à ref. 17, é de se ver que apenas foi confeccionado 

mandado de penhora e avaliação do imóvel.

E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, será realizada por termo nos autos (§1º, do Art. 845, 

do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula dos 

imóveis, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Assim, expeça-se o termo de penhora.

Após, INTIMEM-SE o exequente para que, no prazo de 15 dias, junte aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel R/6.6180, com a averbação da 

penhora.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110145 Nr: 1242-54.2018.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE LUCE PEREIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLEITON NELSON DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Inventário proposta MEIRE LUCE PEREIRA ARAÚJO, em razão 

do falecimento de CLEITON NELSON DE ALMEIDA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial foi recebida em 01/03/2018, à ref. 5, nomeando a autora como 

inventariante, determinando que prestasse compromisso em cinco dias 

úteis e declarações nos vinte dias úteis subsequentes.

Todavia, decorridos quase 02 (dois) anos do recebimento da inicial, foi 

certificado que a inventariante não prestou as primeiras declarações, 

intimando-a por seu patrono para que as apresentassem (ref. 49).

Ante a inércia do advogado constituído, foi expedida carta de intimação 

pelo correio, cuja correspondência foi devolvida com a informação de que 

a inventariante se mudou de endereço (ref. 53).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que foi encaminhada correspondência 

para o endereço da inventariante, a fim de que a mesma desse 

prosseguimento ao feito, tendo sido a correspondência devolvida com a 

informação de que se mudou.

Em que pese a informação na correspondência, tenho que perfeitamente 

válida a intimação da parte, já que o envio da correspondência se deu 

para o endereço informado na inicial, vejamos:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PROVOMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO 

INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO 

INFORMADA NOS AUTOS – DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM 

RECEBIMENTO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

ABANDONO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Reputam válidas as 

intimações enviadas para o endereço noticiado nos autos, cabendo à 

parte interessada manter o Juízo informado acerca da mudança de seu 

endereço. Reputa-se válida a intimação levada a efeito no endereço 

indicado pelas partes. É lícito ao juízo promover a extinção do processo 

após o envio de correspondência ao endereço que fora declinado nos 

autos, pela parte.” (Ap 144026/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, 

Publicado no DJE 05/02/2018).

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados por mais de 02 

(dois) anos, aguardando a apresentação das primeiras declarações. 

Assim, verificada a inércia por abandono por parte da inventariante e 

inexistindo informações acerca da existência de outros herdeiros, a 

extinção é à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, sendo que a exigibilidade ficará suspensa, 

conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 5144-83.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO OLEINIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acerca do pedido de negativação do nome da executada e protesto da 

decisão judicial, determino a emissão de certidões para inscrição do nome 

dos executados nos órgãos do SPC e SERASA nos termos do § 3º do 

artigo 782 do CPC e protesto nos termos do § 2º do artigo 517 do CPC, 

devendo a parte interessada retirá-la em secretaria.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para que informe bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86405 Nr: 5372-58.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 
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LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA CRISTINA BARBOSA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 225 Nr: 182-47.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R-DDAL, RAN, BAH, HAN, EAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO 

- OAB:19572, MAURO PAVAN - OAB:1.630-GO, RAFAEL AMPARO DE 

OLIVEIRA - OAB:10043

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Sem 

custas e sem honorários.Assim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 11 

de março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 608 Nr: 417-48.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM ZANDONADI, JOSÉ MARCIO SILVA RATTO, 

MIRIAN RIBEIRO FIORI, MÁRIO PATRIOTA FIORI, LAURA MARIA RABELLO 

ALIPERTI, MARCOS ALIPERTI MAMMANA, VÂNIA SCAPINI CONTRI, ROSA 

ANA ALIPERTI MAMMANA, SUSAN VALERIE FAMELLI MAMMANA, JORGE 

HILDERBRANDT, ROBERTO NAKASATO, MARCELO ALIPERTI MAMMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, MULTIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO GARCIA 

LEAL - OAB:, Ari Borba de Oliveira - OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:5.448-B

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face da satisfação integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.Ainda determino a 

expedição de alvará para em favor da exequente para que efetue o 

levantamento do valor depositado à fl. 1.445.Custas na forma prolatada 

nos autos.Por fim, certifique-se se o exequente cumpriu o determinado na 

decisão de fl. 1.428.Caso negativo, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às Providências.Jaciara - MT, 11 de março de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7123 Nr: 1075-67.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE MORANDINI, GIOVANA MORANDINI, DIEGO 

MICHAEL MORANDINI, ESPOLIO DE MOACIR JOSÉ MORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:6847

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 268, tendo em vista que, conforme artigo 2º, do 

Provimento nº. 6/2020-CM, para os cálculos e atualizações das RPV’s, 

deverá ser utilizado o módulo de cálculos existentes no Sistema SRP.

Assim, expeça-se nova RPV, observando-se o disposto no Provimento nº. 

6/2020-CM.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações informando o 

depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os 

procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3918 Nr: 106-96.1993.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PLANALTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A

 Vistos, etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

executado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o 

cumprimento de sentença movido pela exequente CEREALISTA 

PLANALTO LTDA.

De acordo com o executado, a parte exequente fez incidir juros de mora 

desde o trânsito em julgado, quando deveria ocorrer apenas da citação da 

execução.

Com vista dos autos, o exequente não se manifestou.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

Embora o executado tenha razão em relação ao termo inicial para a 

incidência dos juros, é de se ver que o cálculo apresentado pelo 

exequente às fls. 319/322 está correto, vez que fez incidir juros e 

correção após a citação do executado, que ocorreu em setembro de 

2019.

Portanto, não vislumbro a presença de excesso de execução e, 

consequentemente, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, homologo o cálculo de fls. 319/322.

Expeça-se a RPV, observando-se o disposto no Provimento nº. 

6/2020-CM.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações informando o 

depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os 

procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34533 Nr: 2089-37.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON TELES DA SILVA, ABST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente Admilson Teles da Silva para que, no prazo de 15 

dias, se manifeste acerca do pedido formulado pelo terceiro Lucas da 

Silva Barros às fls. 332/333.

Após, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 325.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45261 Nr: 116-13.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ, 

BENILDES BENEDITA PINTEL CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17801/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Constituição de Servidão com Pedido Liminar, em 

fase de Cumprimento de Sentença proposta por Interligação Elétrica do 

Madeira S/A, em face de Francisco Pedro Bezerra da Cruz e outra, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, a parte executada apresentou proposta de acordo à 

fl. 267, pugnando o parcelamento do débito em 15 (quinze) parcelas 

mensais, e a intimação do exequente para manifestar acerca da proposta.

Determinada a intimação, o exequente aceitou o referido parcelamento 

para quitação integral do débito (fl.272).

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o processo 

até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer arquivado 

provisoriamente, sem baixa na distribuição e excluindo-o do relatório 

estatístico.

Ademais, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento da primeira parcela do valor atualizado.

Findo o prazo do acordo (30/06/2021), intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar.

 Aguarde-se no arquivo provisório.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50196 Nr: 2004-80.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BULAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o retorno do AR, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a implantação do benefício, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2039-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZANGELA MERISSE SOFIATI DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 805 Nr: 49-73.1996.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FIRMINO DA SILVA, ELIAS DEGASPERY 

SILVA., LUIZ SACARDI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido da exequente à ref. 107, determino que traga, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens junto ao 

DETRAN-NET ou PROCOB.

Ainda, intime-se a parte executada para informar seus dados bancários 

para levantamento do valor bloqueado, no prazo de 15 dias.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000537-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DO CARMO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000537-05.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 28.153,93 ESPÉCIE: 

[Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: LINDOMAR DO CARMO SOBRINHO Endereço: Rua Artur 

Ramos da Costa, 193, Centro, SÃO PEDRO DA CIPA - MT - CEP: 

78835-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Endereço: RUA RAUL 

NAREZZI, 98, DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA, INDAIATUBA - SP - CEP: 

13347-398 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:O requerente, trabalhador rural do município de São 
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Pedro da Cipa, no intuito de buscar uma melhor qualidade de vida para sua 

família e acreditando ser um bom negócio, visto a propaganda acerca da 

empresa, assim como muitas pessoas na cidade, dispendeu todas as 

suas economias e aderiu ao contrato de Microfranquia Individual - BBOM+ 

com a requerida em maio de 2013, efetuando depósito no valor de R$ 

20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais). Ressalta-se que a requerida 

atrai seus clientes (inclusive o requerente) com a promessa de uma vida 

melhor e criando a falsa impressão de uma empresa idônea de 

microfranquia e comércio de rastreadores, quando na verdade, trata-se 

de uma elaborada fachada para esconder o verdadeiro objeto do contrato, 

que é um esquema piramidal no qual os contratantes devem atrair mais 

pessoas para o negócio, formando a ilegal prática de pirâmide financeira. 

Nesse sentido, em agosto de 2013 o MPF ajuizou Ação Civil Pública em 

face da requerida (processo n. 0017371-31.2013.4.01.3500) pleiteando o 

reconhecimento da prática ilícita de pirâmide financeira e desvio de 

finalidade de todas as atividades empresariais desenvolvidas pela 

empresa. Como se esperava, a referida ação foi julgada procedente 

reconhecendo as práticas ilícitas da requerida e decretando a nulidade de 

todos os contratos celebrados por ela, bem como os demais pedidos 

assentados pelo MPF. DECISÃO: Compulsando a petição inicial denoto que 

o requerente pede a concessão da assistência jurídica gratuita.Destaco 

que conforme artigo 98 do CPC considera-se necessitada a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios.Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal 

dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).Assim, o citado artigo 

98 e os seguintes do CPC, os quais tratam da assistência judiciária aos 

necessitados, devem ser interpretados tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 12 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000641-60.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000641-60.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de concessão de aposentadoria rural por idade 

proposta por José Sergio de Oliveira contra Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, qualificados na inicial. O autor conta que exerceu labor rural 

em regime de economia familiar nos Municípios de Campina da Lagoa/PR, 

Nova Cantú/PR e Jaciara/MT, fazendo jus à concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade, porém a teve negada administrativamente 

pelo INSS. Ele pede a concessão de tutela de urgência. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. I – Do pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da 

tutela de urgência de natureza antecipada (art. 300, caput e §3º do CPC), 

desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300 do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. In casu, não vislumbro a presença de fumus boni 

iuris, pois efetivamente sobre o alegado labor rural foi acostado somente 

certidões de casamento e nascimento dos filhos em que há a informação 

de que laborava como agricultor/lavrador, o que por ser informação 

autodeclarada é insuficiente para evidenciar a probabilidade do exercício 

da atividade rural neste momento processual. Portanto, considerando que 

os requisitos legais são cumulativos, indefiro a tutela de urgência pedida. II 

– Da decisão inicial de conteúdo positivo. Firmada a competência deste 

Juízo, forte na competência excepcional do §3º do artigo 109 da 

Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial e sua 

emenda. Defiro os benefícios da justiça gratuita com fulcro no artigo 5º, 

inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Atenta ao teor do Ofício Circular 

da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde consta orientação dos 

Procuradores Federais pela não realização de acordos em audiência de 

conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos 

para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas 

em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – 
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dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a autora para 

impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 12 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDIONETA XAVIER COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001063-69.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano 

moral proposta por Maria Ledioneta Xavier Costa contra Banco ITAU 

Consignado S/A, litigantes qualificados na petição inicial. A requerente 

contou que, após ter empréstimo negado pelo Banco Bradesco em razão 

da existência de outro empréstimo, descobriu constar empréstimo com a 

requerida na ficha financeira de seu benefício junto ao INSS, contudo 

nunca o contratou nem usufruiu da quantia referente ao negócio. O 

recebimento da inicial, não concessão de tutela de urgência e concessão 

de assistência jurídica gratuita deram-se no pronunciamento de id. 

20666905. O requerido foi citado pelo correio conforme aviso de 

recebimento id. 23081448. Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre as partes (id. 24230900). O demandado ofereceu 

contestação não arguindo questões prévias ao mérito e contrapondo-se à 

pretensão autoral (id. 24862155). A demandante impugnou a peça 

defensiva rebatendo os argumentos postos e ratificando os termos de sua 

pretensão (id. 25580925). Saneado e organizado o processo, indeferiu-se 

a inversão do ônus da prova (id. 25818738). Após manifestação dos 

litigantes (id. 26444907 e 26782336), deferiu-se a produção de prova oral, 

designando-se audiência instrutória (id. 28322511). Durante a solenidade, 

a requerente desistiu da única testemunha arrolada e as partes 

apresentaram alegações finais remissivas à inicial e contestação (id. 

29907911). Os autos permaneceram conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. Fundamento e decido. O CDC impõe ao fornecedor 

o dever de reparação de danos causados aos consumidores por falha na 

prestação de serviços independente de culpa, exceto quando provar que 

o defeito não existe ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou 

terceiro (artigo 14). A falha da prestação do serviço se releva evidente na 

demanda, considerando que a inexistência da relação jurídica entre os 

litigantes e inclusão indevida do empréstimo na folha do benefício da 

requerente são fatos incontroversos, pois a fornecedora requerida não os 

negou em contestação, não havendo, assim, discussão entre as partes. 

Aliás, a requerente é pessoa idosa e aposentada e, embora não esteja 

claro no feito como descobriu o empréstimo, certo é que por sorte tomou 

conhecimento do negócio poucos dias depois e, conforme afirmou o 

próprio requerido em contestação, precisou procurar a instituição para 

solucionar o problema visando evitar o desconto indevido no benefício 

recebido, verba que possui natureza alimentar. Desta forma, estampada a 

falha da prestação de serviço e gerados transtornos à requerente, 

inclusive aflição pela possibilidade dos descontos em seu benefício 

certamente, o dever de indenizar é latente, sobretudo porque a 

fornecedora sequer alegou qualquer das excludentes de responsabilidade 

(inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou terceiro). A 

propósito, nosso egrégio Tribunal de Justiça já entendeu pelo dever de 

indenizar em caso de contratação de empréstimo fraudada, o que pode 

ser aplicado ao presente caso considerando ser incontroverso que o 

empréstimo lançado na folha do benefício da requerente não foi 

contratado por ela, vejamos: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO DE 

PARCELAS DO EMPRÉSTIMO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. EVIDÊNCIAS DE 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

PAGOS EM SUA FORMA SIMPLES.DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Havendo evidências que a 

contratação de empréstimo consignado trata-se de fraude perpetrada por 

terceiro, configura-se falha na prestação do serviço , dá ensejo à 

restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral , em decorrência dos 

transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. 

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A restituição do valor 

debitado deve ocorrer em sua forma simples, pois não se trata de 

cobrança indevida , mas sim de operação supostamente fraudulenta. (N.U 

1000299-86.2018.8.11.0085, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 

26/02/2020). Destarte, não remanescendo dúvidas sobre a configuração 

do dano moral e dever de indenizar, passamos ao valor da indenização. 

Primeiro saliento que quantum a ser fixado para reparação dos danos 

morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva 

e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e 

características pessoais, a repercussão do fato no meio social e a 

natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, 

proporcionalidade e razoabilidade. Não se pode deixar de lado a função 

pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré 

uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. 

Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de 

enriquecimento sem causa. Portanto, considerando ainda as condições 

sociais e financeiras da autora (beneficiária da justiça gratuita), entendo 

ser suficiente para reparar o abalo sofrido o quantum de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão autoral e, 

consequentemente, condeno o requerido ao pagamento de indenização 

por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os valores 

devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, incidindo desde a data do 

arbitramento (data desta sentença) e os juros de mora devem incidir no 

percentual de 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir do evento 

danoso. Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de 

sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos com as anotações e baixa de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 12 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000507-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MAIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT10180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000507-04.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CELSO MAIER RÉU: SEGURADORA LIDER VISTOS EM CORREIÇÃO, Celso 

Maier ajuizou “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Intimado pessoalmente para dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção do feito, o exequente quedou-se inerte, 

consoante certidão de id. 21823559. É o necessário. Decido. É sabido que 

o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 607 de 1073



pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Na espécie, o exequente intimado pessoalmente 

não deu prosseguimento ao feito. Portanto, considerando-se que a parte 

interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, inciso III, do CPC. “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” 

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 05 de 

setembro de 2019. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000416-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATALA NUNES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000416-11.2018.8.11.0010 BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 

03.017.677/0001-20 (REQUERENTE) WATALA NUNES DE LIMA - CPF: 

037.997.691-96 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Busca e Apreensão. Certifico e dou fé que efetuei várias 

diligencias e não logrei exito em proceder a Apreensão do veiculo descrito 

no presente mandado em razão de não encontra-lo, e o financiado e 

desconhecido no endereço constante do mandado. Jaciara/MT, 22 de 

novembro de 2019. ABILIO AMERICO Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000771-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VOUNEIDE FERNANDES ZANATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000771-84.2019.8.11.0010 Requerente: Vouneide 

Fernandes Zanatta Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de aposentadoria por idade proposta por 

Vouneide Fernandes Zanatta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Presentes os requisitos legais, recebo a petição inicial. 

Oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cite-se, com vistas dos autos, a parte 

requerida para responder à presente demanda, querendo, no prazo legal, 

que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Novo Código de 

Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, 

solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da documentação 

completa do requerimento administrativo formulado pela parte autora, bem 

como, informações a respeito do benefício pleiteado. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 53225 Nr: 1782-78.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTATO REGIONAL DE JACIARA LTDA, ROSELY DE 

OLIVEIRA MARTINS PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GASPAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:12436/MT, MARCELO EDVINO 

LUFT - OAB:13265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR D' MOURA - 

OAB:5.681, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:11.464/MT

 Cód. 53225

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Contato Regional de 

Jaciara Ltda e Rosely de Oliveira Martins Paula em face de Ademir Gaspar 

de Lima, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes estabularam acordo, o qual foi homologado por este Juízo (fl. 

292).

Posteriormente, a parte autora informou que o acordo celebrado foi 

integralmente cumprido (fl. 293).

Os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, denota-se que o requerido quitou o débito, 

conforme informado pela parte autora (fl. 293).

Sendo assim, observa-se que o feito executivo alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção, pois a obrigação foi devidamente satisfeita.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Conforme avençado, os valores constantes no acorda contempla os 

encargos concernentes as despesas processuais e honorários 

advocatícios emergentes do acórdão, bem como que eventuais custas 

remanescentes ficará ao encargo do requerido, Ademir Gaspar de Lima.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.

P.R.I.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 88-70.1996.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8.248-B, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC c/c art. 40, §4º da LEF e art. 

924, V do CPC, ante o implemento da prescrição intercorrente.Proceda-se 

ao desbloqueio de eventuais penhoras existentes nos autos.Deixo de 

condenar a União às custas e despesas processuais, ante a isenção 

prevista na Lei Estadual 7.603/01.Esta sentença não está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, nos termos do art. 496, §3º do CPC.Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se o presente feito com as baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 10 de fevereiro 

de 2020.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 51163 Nr: 3057-96.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA LEOCADIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:MT 

24.197/A

 Cód. 51163

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Creuza Leocacio 

Martins em face de BV Financeira S/A, ambas devidamente qualificadas.

Depreende-se dos autos que as partes entabularam acordo extrajudicial e, 

por conseguinte, pugnaram pela sua homologação e a extinção do feito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC (fls. 238/239).

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não se vislumbrando qualquer vício de consentimento das partes, 

HOMOLOGO o acordo entabulado, para que surta os fins e efeitos 

jurídicos e legais, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 

487, III, “b”, do CPC.

 Custas e honorários conforme convencionado no referido acordo (item 

8).

Proceda-se eventual baixa, nos termos do avençado.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se o presente feito, independentemente de 

nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94011 Nr: 3301-49.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALAOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON APARECIDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Bachim Migliorini - 

OAB:14878 MS, Luis Angelo Scuarcialupi - OAB:13.361 - MS, 

PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - OAB:20627/O, WALTER FERREIRA - 

OAB:1310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação de ref. 92 foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico mais que faço a intimação da parte 

requerida para se manifestar nos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98032 Nr: 5183-46.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208

 Certifico e dou fé que, o recurso de Apelação foi protocolado dentro do 

prazo legal. É o que me cumpre certificar. Certifico mais que faço a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação dos Embargantes e Embargados (Advogados)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29007 Nr: 1828-09.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILSON KRAYCZY, 

para devolução dos autos nº 1828-09.2009.811.0010, Protocolo 29007, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89492 Nr: 1114-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA DA CUNHA ME, IZADORA DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço a intimação do advogado do autor para retirar 

e preparar a carta precatória a ser distribuida na comarca respectiva. É o 

que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91978 Nr: 2364-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço a intimação do advogado do autor para retirar 

a Carta Precatória expedida e proceder a distribuição. É o que me cumpre 

certificar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-90.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALDJANE DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000639-90.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de concessão de auxílio doença c/c tutela de urgência proposta por 

MARIA ALDJANE DO NASCIMENTO SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Recebo a inicial, porquanto preenche os requisitos previstos no art. 

319 do CPC. Presumindo-se como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos 

do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Com relação à audiência 

de conciliação, como é cediço, a praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. No que concerne ao pleito de 

antecipação de tutela formulado pela parte autora, nos termos do artigo 
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300 do Novo Código de Processo Civil, cumpre salientar que somente em 

situações excepcionais, nas quais se fazem presentes a probabilidade do 

direito e efetivamente exista a iminência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao segurado, será possível a concessão da tutela de urgência. 

Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser 

novamente apreciado no decorrer do feito, pois apesar da documentação 

apresentada, o pedido da parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Por fim, em 

consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, 

que dispõe sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações 

judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, determino a 

realização de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este 

juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 08h55min. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 

quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalte-se que o laudo pericial deverá responder de 

maneira satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB: 

626.759.156-9, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 12 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001886-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SCHMIDT PORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1001886-77.2018.8.11.0018 Requerente: Vera Lúcia 

Schmidt Portes Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS. 

Espécie: Ação previdenciária de aposentadoria rural por idade Vistos, etc. 

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta por VERA 

LÚCIA SCHMIDT em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS em que se objetiva a obtenção de aposentadoria rural por 

idade, já que preenche os requisitos legais relativos ao tempo de trabalho, 

bem como a idade. Recebida a inicial foi determinada a citação do 

requerido para apresentação de contestação (id. 14883674). O requerido 

apresentou contestação (id. 15689565), pugnando pela improcedência da 

ação. A autora rebateu os argumentos do requerido e requereu a 

procedência da ação (id. 17944637). A requerente impugnou a peça 

defensiva (id. 17944637) rebatendo os argumentos da requerida e 

ratificando os termos de sua pretensão. Em decisão de saneamento e 

organização do processo, designou-se audiência instrutória (id. 

19492663). Realizada a audiência, colheram-se as declarações das 

testemunhas Maria Helena Pinheiro Moreira e Pericles Alves Holleben. A 

requerente apresentou alegações finais remissivas à inicial (id. 

20561192). O requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu ao 

ato processual, tampouco justificou a sua ausência. É o relato. Passo a 

decidir. Para concessão do benefício de aposentadoria rural por idade 

exige a demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência 

previsto no artigo 142 da Lei nº 8.213/91, mediante início razoável de 

prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental 

plena. Como requisito etário, exige-se a idade mínima de 60 anos para 

homem e 55 para a mulher. No caso em tela, conforme documentos 

acostados aos autos o requisito etário foi devidamente cumprido, eis que a 

autora contava com idade superior à exigida, quando do ajuizamento da 

ação (nascimento em 04/10/1952). Considerando que a autora completou 

55 anos de idade em 04/10/1952, deve comprovar sua condição de 

rurícola pelo período de 156 meses, conforme tabela do artigo 142 da Lei 

nº 8.213/91. Como início material de seu labor no campo a autora 

colacionou os seguintes documentos: I – Certidão de casamento, lavrada 

no ano de 1980, na qual o cônjuge da requerente está qualificado como 

agricultor; II – Certificado de Cadastro de imóvel rural, em nome do cônjuge 

da autora (1996/1997); III- ITR (1992, 1993), em nome do cônjuge da 

autora; IV- Notas fiscais de aquisição de produtos agropecuários (1993, 

1989, 1986, 1985, 2005, 1993). Conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça não é necessário que o início de prova documental 

abranja todo o período de carência, sendo necessário tão somente que 

este início de prova seja devidamente corroborado pela prova 

testemunhal, verbis: PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CORROBORADO POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS NO 

PERÍODO DE CARÊNCIA. OCORRÊNCIA. [...] Para o reconhecimento do 

labor agrícola é desnecessário que o início de prova material seja 

contemporâneo a todo o período de carência exigido, desde que a eficácia 

daquele (início) seja ampliada por prova testemunhal. 3. [...] Agravo interno 

desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1579587 SC 2016/0017309-5, Relator: 

Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017). Consigne-se que 

não obstante tenha a autora trabalhado em atividade urbana por curto 

período, tal fato não afasta a sua condição de trabalhadora rural. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL CORROBORADA COM PROVA TESTEMUNHAL 

IDÔNEA E CONSISTENTE DA CONDIÇÃO DE SEGURADA ESPECIAL EM 

REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. CURTO PERÍODO DE ATIVIDADE 

URBANA (MENOS DE UM ANO) QUE NÃO É CAPAZ DE 

DESCARACTERIZAR A CONDIÇÃO DE SEGURADA ESPECIAL DA 
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AUTORA. JUROS DE MORA COM O ÍNDICE DA CADERNETA DE 

POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. (TRF-5 - AC: 08002583420194050000, 

Relator: Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, Data de 

Julgamento: 15/02/2019, 4ª Turma). A prova testemunhal se revelou apta a 

complementar o início de prova material, atestando que a autora se 

dedicou à atividade rural durante o período de carência, em regime de 

economia familiar, conforme declarações das testemunhas Pericles Alves 

Holleben e Maria Helena Pinheiro Moreira. A testemunha Maria Helena 

Pinheiro Moreira, beneficiária de aposentadoria rural, discorreu em sede 

judicial que conhece a autora a mais de trinta anos e esta sempre laborou 

nas lides rurais juntamente com seu companheiro. Assim, estando 

demonstrado o efetivo trabalho rural pela prova documental corroborada 

pela prova testemunhal apresentada, deve ser reconhecido o direito à 

obtenção do benefício de aposentadoria rural por idade. Por fim, no que 

tange ao termo inicial do benefício, na esteira das decisões proferidas pelo 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, fixo a data do 

requerimento administrativo. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR (A) 

RURAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, tendo 

em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite previsto 

no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Apelação da parte autora 

restrita à modificação da sentença no tocante ao termo inicial do benefício. 

3. Tendo havido requerimento administrativo do benefício e ajuizada a 

demanda há menos de 5 anos da decisão final do processo administrativo 

que indeferiu o pedido, deve ser fixada a data do requerimento 

administrativo como termo inicial da aposentadoria por idade em questão. 

4. Apelação da parte autora provida. TRF-1 - AC: 00229404620174019199 

0022940-46.2017.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 13/09/2017, 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/09/2017 e-DJF1). Logo, fixo 

como termo inicial o dia 08/06/2017, data do requerimento administrativo. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente em todos os seus termos 

a presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder a Vera Lúcia 

Schmidt Portes o benefício da aposentadoria rural por idade, desde o 

requerimento administrativo. Atendendo ao disposto no Provimento 

80/2008 – CGJ, especifico as informações abaixo, necessárias à 

implantação do benefício. a) Nome da segurada: Vera Lúcia Schmidt 

Portes; b) Benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive 

com o abono anual – 13º salário; c) Renda mensal atual: salário mínimo; d) 

Data de início do benefício: (08/06/2017) – data do requerimento 

administrativo; e) Período a ser considerado como atividade rural: (156 

meses). Encaminhem-se também os documentos indicados no artigo 387 

da CNGC, verbis: "Na expedição de ofícios determinando a implantação de 

benefícios e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, 

deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço do autor; II 

- da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da 

certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da 

ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de nascimento)”. 

Determino que a correção monetária e os juros moratórios sejam 

calculados conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso III do 

Código de Processo Civil/15, deixo de remeter os autos a instância 

superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do 

STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 11 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002378-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO MAFORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Autos n. 1002378-69.2018.8.11.0010 Vistos e 

examinados em correição. Trata-se de ação de aposentadoria por 

invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença proposta por JAIR 

ANTÔNIO MAFORTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. A parte autora requer a concessão de benefício por 

incapacidade, alegando, para tanto, que é portador de fratura de polegar 

esquerdo com lesão nervos e lombociatalgia, problemas na coluna cervical 

e lombar, com alterações degenerativas, impossibilitando-o totalmente para 

o trabalho. Afirma que recebia benefício previdenciário de auxílio-doença 

com alta programada, necessitando requisitar constantemente a sua 

prorrogação, sendo que seu último pedido na via administrativa foi 

indeferido em 23/05/2018. Por fim, alega que os diversos exames médicos, 

relatórios e atestados indicam que a incapacidade persiste e a impede de 

exercer toda e qualquer atividade laborativa. Recebida a inicial foi 

determinada a realização de perícia médica e a citação do requerido (fls. 

26/29). O requerido apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência da ação (fls. 33/35). Perícia médica colacionada aos autos 

(fls. 48/55). A parte autora manifestou-se quanto ao laudo, ocasião em 

que pugnou pela concessão da aposentadoria por invalidez, desde a data 

da indevida cessação do benefício de auxílio-doença (fls. 59/64). Intimado 

para se manifestar quanto ao laudo médico, o requerido se manteve inerte 

(fl. 65). Os autos vieram conclusos. É O RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que as questões são apenas de direito, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC. Pois bem, 

pretende a parte autora a condenação da autarquia a fim de obter a 

concessão da aposentadoria por invalidez, por entender que seu estado 

de saúde é grave, incapacitando-a de exercer atividade laboral e manter o 

seu próprio sustento, ou não sendo este o entendimento, seja 

restabelecido o auxílio doença. Como é cediço, a concessão do benefício 

da aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 

42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91. a) A qualidade de segurado; 

b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada 

nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença 

profissional ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças 

especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade total e 

permanente do segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o 

exercício da mesma ou de qualquer outra atividade que lhe garanta a 

subsistência e; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente à 

filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do 

auxílio-doença exige os seguintes requisitos, previstos nos artigos 59 e 

26, inciso II, da Lei nº 8.213/91: a) A qualidade de segurado; b) O 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o 

trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. a) Da qualidade de segurado; A documentação 

colacionada aos autos demonstra de forma inconteste a qualidade de 

segurado da requerente. b) Do Cumprimento do período de carência; 

Conforme o art. 25, inciso I da Lei 8.213/91, a carência deve ser de 12 

meses, para ambos os benefícios (auxílio doença e invalidez). 

Consigne-se que a qualidade de segurado se mantém enquanto forem 

pagas as contribuições previdenciárias para o INSS. Todavia, o artigo 15 

da Lei 8213/91, traz as exceções a esta regra, vejamos: Mantém esta 

qualidade, por tempo indeterminado, quem está em gozo de benefício 

previdenciário: Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; Após cessar o benefício 

por incapacidade (inciso I) contará mais 12 (doze) meses, nos termos do 

inciso II do artigo 15 da mencionada Lei. Assim, considerando que o 

benefício de auxílio doença, anteriormente concedido, foi cessado em 

26/09/2018 (fl. 37), e tendo o requerente ingressado com a presente ação 
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em 20 de junho de 2018, evidentemente que ainda estava dentro do 

período de graça, estando cumprido, assim, o segundo requisito. c) Da 

incapacidade para o trabalho; A perícia médica concluiu que o requerente 

sofreu trauma na mão esquerda em 17/04/2017, com fratura do polegar, 

encontrando-se total e temporariamente incapacitado para o trabalho. 

Desta forma, não havendo incapacidade permanente não há que se falar 

em aposentadoria por invalidez, porém, sendo ela total e temporária, 

vislumbra-se que a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-doença. 

Por conseguinte, fica a parte autora obrigada a submeter-se a exames 

médico-periciais quando determinado pelo INSS. Ressalte-se que a 

Autarquia poderá revogar o benefício a qualquer momento, caso não 

sejam atendidas as exigências legais. d) Da inexistência de Doença 

preexistente; Dispõe a Lei nº 8.213/91 que a doença ou lesão de que o 

segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito ao benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. 

No caso em tela, referido requisito foi reconhecido pela própria autarquia 

quando da concessão do auxílio-doença. Por fim, no que tange ao termo 

inicial do benefício, levando em conta que na data da suspensão o 

segurado permanecia incapacitado, conforme perícia médica e demais 

documentos acostados aos autos, é devido o restabelecimento do 

auxílio-doença desde o indevido cancelamento. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO 

DOENÇA. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RURAL. ATENDIDOS. LAUDO 

PERICIAL: FAVORÁVEL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. 1. [...] 5. DIB: Devido o restabelecimento do auxílio doença desde a 

data da cessação indevida do benefício (f. 09 - 23.03.2006). 6. 

Consectários legais: a) correção monetária e juros de mora pelo MCJF; 

[...]. Mantida a sentença nos demais termos. (TRF-1 - AC: 

00028126120074013603, Relator: JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), Data de Julgamento: 21/01/2015, SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: 20/02/2015). (sem grifo no original). Desta forma, fixo 

como termo inicial a cessação administrativa do benefício (26/09/2018). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral 

para condenar o requerido a restabelecer o benefício de auxílio-doença 

(NB: 618.171.188-4) à parte autora, desde a data da cessação do 

benefício (DIB 26/09/2018). Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno 

o INSS ao pagamento das parcelas pretéritas, observando-se eventual 

prescrição quinquenal. No mais, atendendo ao disposto no Provimento 

80/2008 – CGJ, especifico as informações abaixo, necessárias à 

implantação do benefício. I - Nome do(a) segurado(a): Jair Antônio 

Maforte; II- Benefício concedido: Auxílio-doença; III - Renda mensal atual: 

salário-benefício; IV - Data de início do benefício: 26/09/2018 (data da 

cessação do benefício); V - Data do início do pagamento: 30 dias, a partir 

do trânsito em julgado. Encaminhe-se também os documentos indicados no 

artigo 387 da CNGC, verbis: "Na expedição de ofícios determinando a 

implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e outros órgãos 

públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço 

do autor; II - da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da 

cópia da certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da 

ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de nascimento)”. 

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção 

monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos 

juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso III do 

Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior 

para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas processuais, 

conforme Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 12 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000010-53.2019.811.0010 Procedimento comum 

Requerente: Giovane Soares Pereira Requerido: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito com indenização por danos morais com pedido de 

tutela provisória, objetivando a declaração de inexistência de débito no 

valor total de R$ 2.160,65 (dois mil cento e sessenta reais e sessenta e 

cinco centavos), referentes a uma suposta recuperação de consumo, 

bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a 

título de danos morais em decorrência da cobrança de forma indevida. 

Assevera que a cobrança é abusiva, pois não respeitou os princípios do 

contraditório e ampla defesa. Recebida a inicial, foi deferida a tutela de 

urgência para determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome 

da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como restabeleça 

o fornecimento de energia elétrica. A requerida apresentou contestação 

afirmando a existência de irregularidade na unidade consumidora e que o 

procedimento de aferição feito observou os ditames legais, afirmando que 

a autora foi notificada de todos os atos do procedimento administrativo. 

Sustenta que após a inspeção não foi constatada nenhuma irregularidade. 

O autor impugnou a contestação aduzindo que não foi respeitado o 

princípio do contraditório e ampla defesa quando da realização da perícia 

(id. 18749214). Fundamentação. O caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do Art. 355, inc. I, do CPC, 

vejamos: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” Nos termos do artigo 927 do Código Civil, 

todo aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo, verbis: 

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Analisando a documentação colacionada aos autos, 

constata-se que foi realizada vistoria na unidade consumidora da autora, 

tendo sido constatada irregularidade (medidor com tampa 

perfurada/quebrada). Após a constatação da irregularidade a 

concessionária encaminhou o equipamento ao órgão delegado do 

INMETRO para a realização de perícia técnica, que confirmou que, de fato, 

o aparelho apresentava irregularidade que não permitia a captação regular 

de energia elétrica, tendo sido reprovado, conforme documento de id. 

17915306. Consoante se infere da documentação apresentada pela 

requerida, a autora recebeu a notificação e estava presente quando da 

vistoria realizada, não havendo que se falar em desconhecimento do 

procedimento. (termo de ocorrência e inspeção devidamente assinado). 

Nesse contexto, lícita a conduta da requerida, fica afastada a aplicação do 

artigo 927 do Código Civil para a imposição da obrigação de reparação de 

danos morais. Ressalte-se que apenas o dano decorrente de ato ilícito 

suscita o dever de reparação. Em caso análogo: Recurso Inominado nº: 

1002169-73.2019.8.11.0040 Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso 

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Recorrido(s): MARLENE DILLY Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento: 20/02/2020 EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA 

REFORMADA – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE 
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IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial 

procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e o 

acervo fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de 

irregularidades no medidor. A cobrança revela-se legítima e devida. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (N.U 

1002169-73.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, 

Publicado no DJE 21/02/2020). (negritei). Logo, improcede o pedido de 

inexistência de débito, uma vez que as cobranças são devidas e, 

consequentemente, inexistindo os pressupostos da responsabilidade civil, 

não há que se falar no dever de indenizar. Dispositivo. Diante do exposto, 

julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte vencida 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo a 

exigibilidade da condenação ficará suspensa conforme artigo 98, § 3º, do 

CPC, pois a autora é beneficiária da assistência jurídica gratuita. 

Publique-se. Intimem-se. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as anotações e baixa de praxe. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 12 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 61342 Nr: 3837-65.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI GIOVANNE VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18.03.2020 às 16h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 115726 Nr: 3663-17.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLE MARTINS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, Ruraldo Nunes Monteiro Filho - 

OAB:23.748 - MT

 Vistos.

Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face da acusada 

GISELLE MARTINS AMARAL, cuja denúncia imputa-lhe a prática do crime 

previsto ao teor do art. 253, da Lei Federal n° 8.069/90.

 A defesa da acusada em sua resposta a acusação requereu a rejeição 

da denúncia, alegando em síntese, a ausência de autoria do delito e, 

subsidiariamente, pela absolvição sumária (ref. 24).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, com o 

consequente prosseguimento do feito (ref. 28).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

 Verifica-se que não foram arguidas preliminares pela defesa da acusada, 

mas questionado o próprio mérito da ação penal, pois, a tese de inexistir 

provas de que a ré serviu bebida alcoólica para menor de 18 (dezoito) 

anos demanda avaliação probatória, o que só é possível durante a 

instrução criminal, de modo que não pode sustentar a absolvição sumária 

ora pretendida.

Desta forma, não sendo evidenciada nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária elencadas no artigo 397, do Código de Processo 

Penal, AFASTO A PRELIMINAR levantada e mantenho o recebimento da 

denúncia.

Ademais, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30.04.2020 às 15h30min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 9094 Nr: 1257-19.2001.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan Edward Rodovalho 

Campos - OAB:MG0160231

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27.05.2020 às 14h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002823-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BEZERRA COIMBRA (EXECUTADO)

JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 30181919.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002512-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002512-62.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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HENRIQUE MISAEL DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001603-20.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000809-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR RUBIO MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS RONDONOPOLIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000809-96.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: CEZAR RUBIO MOTA 

EXECUTADO: MAIS RONDONOPOLIS LTDA - ME Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000809-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR RUBIO MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS RONDONOPOLIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos 

embargos à execução de id n. 30169921.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARCIA MARCELINO DE CAMARGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001765-15.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 12 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002277-95.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 12 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002363-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002363-03.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: JOSE ANTONIO DE 

ARAUJO DA SILVA Vistos, etc. 1. Atento ao pedido de penhora online 

constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser 

deferida eis que, além de constituir medida judicial com sustentação legal, 

também se mostra a mais apropriada neste momento processual. Assim, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ 

procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, tomando por base o CPF/CNPJ 

da parte devedora. Com efeito, restou infrutífera tal diligência, como se 

colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, ante a criação do Renajud, 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e envio de ordens 
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judiciais de restrições de veículos à base de dados do Renavam, procedi 

nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, conforme 

regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, sendo 

positiva a restrição, conforme documentação que segue. 3. Assim, 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias acerca das restrições realizadas. 4. Caso o veículo restrito 

esteja gravado com alienação fiduciária, deve o Exequente, no mesmo 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos informações a respeito do agente 

financeiro, bem como o local onde o bem pode ser encontrado, a fim de 

possibilitar expedição de mandado de penhora e avaliação, sob pena de 

indeferimento. Registro que nesse caso, o devedor fiduciante, ora 

Executado, possui expectativa do direito à futura reversão do bem 

alienado no caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do que 

já fora quitado, em caso de rescisão, sendo tal direito passível de penhora 

nos termos do art. 835, XII do CPC. (Precedentes: Resp. 679.821/DF; Resp. 

1.051.642/RS; REsp 1.697.645/MG; Resp 1.646.249/RO). 5. Decorrido o 

prazo: Caso o veículo esteja livre de ônus, em nada sendo requerido, 

expeça-se Mandado de Penhora, REMOÇÃO e avaliação, cujas 

informações podem ser extraídas das telas do sistema “Renajud” anexas 

aos autos, ficando desde já a parte EXEQUENTE nomeada como 

depositária fiel do bem, até determinação ulterior. Caso o veículo esteja 

gravado com alienação fiduciária, prestadas as informações, tomem-se as 

medidas descritas acima, devendo ainda a instituição financeira ser 

intimada da penhora (art. 835, §3º do CPC). Caso as informações não 

sejam prestadas, tornem os autos conclusos. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

Executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se audiência conforme determina o art. 

53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem 

prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. 7. Com a juntada 

do auto de avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de cinco dias. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001555-61.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 12 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001320-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10677 Página 

553 de 925, Disponibilizado - 13/2/2020 e publicado em 14/02/2020 não se 

manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007, impulsiono os autos para intimar a Parte Exequente para 

manifestar-se no prazo de 05 dias acerca da certidão acima, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001319-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10677 Página 

553 de 925, Disponibilizado - 13/2/2020 e publicado em 14/02/2020 não se 

manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007, impulsiono os autos para intimar a Parte Exequente para 

manifestar-se no prazo de 05 dias acerca da certidão acima, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001872-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEIDE ZILDA BURIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001872-93.2018.8.11.0010. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: ROSILEIDE ZILDA BURIGO 

Vistos, etc. 1. Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, 

tenho que tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de 

constituir medida judicial com sustentação legal, também se mostra a mais 

apropriada neste momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo 

art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via sistema 

BACENJUD, tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, 

restou frutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. 

Ainda, ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de 

veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o 

Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite 

consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de 

dados do Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC – MT, sendo positiva a restrição, conforme documentação que 

segue. 3. Assim, determino a intimação das partes a se manifestarem no 

prazo de 05 (cinco) dias acerca da restrição realizada. 4. Caso o veículo 

restrito esteja gravado com alienação fiduciária, deve o Exequente, no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos informações a respeito 

do agente financeiro, bem como o local onde o bem pode ser encontrado, 

a fim de possibilitar expedição de mandado de penhora e avaliação, sob 

pena de indeferimento. Registro que nesse caso, o devedor fiduciante, ora 

Executado, possui expectativa do direito à futura reversão do bem 

alienado no caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do que 

já fora quitado, em caso de rescisão, sendo tal direito passível de penhora 

nos termos do art. 835, XII do CPC. (Precedentes: Resp. 679.821/DF; Resp. 

1.051.642/RS; REsp 1.697.645/MG; Resp 1.646.249/RO). Decorrido o 

prazo: Sendo o veículo gravado com alienação fiduciária, prestadas as 

informações, tomem-se as medidas descritas acima, devendo ainda a 

instituição financeira ser intimada da penhora (art. 835, §3º do CPC). Caso 

as informações não sejam prestadas, tornem os autos conclusos. 5. 

Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do (a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD, restando frutífera. 6. Considerando o teor 

sigiloso das informações, ficarão estas à disposição do exequente na 

Secretaria deste Juizado Especial. 7. Após a lavratura do termo ou do auto 

de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte Executada em 
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comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre as partes. 

Sendo o caso, designe-se audiência conforme determina o art. 53, § 1º da 

Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, oportunidade em 

que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem prejuízo, determino 

a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça cumprir as 

determinações contidas no art. 872 do CPC. 8. Com a juntada do auto de 

avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de cinco 

dias. 9. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000642-45.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSIEL 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA 

CRISTINA MARTINS DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. M. (REQUERENTE)

E. H. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 11:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE ANTUNES DUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-98.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE ANTUNES DUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000633-83.2020.8.11.0010. REQUERENTE: CLEICIANE ANTUNES DUQUE 

REQUERIDO: RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), mas não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos 

documentos anexados com a inicial observo que se encontram presentes 

os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, 

senão vejamos: A probabilidade do direito deve ser analisada levando-se 

em conta a inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, em 

especial no presente caso, no qual a autora alega estar sendo vítima de 

cláusulas abusivas no contrato celebrado com a requerida. Podendo-se 

identificar o fumus boni juris a partir das informações e documentos 

trazidos na inicial, os quais indicam, em sede de análise superficial, que os 

valores cobrados não estariam abrangidos pelo contrato. O risco de dano 
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decorre do protesto em desfavor da requerente, o qual está limitando seu 

acesso ao crédito perante o mercado, bem como lhe imputando a pecha 

de mau pagadora. Ademais, consigno que a medida não se mostra 

irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final da demanda, 

bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de eventual débito 

reconhecido em seu favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino a suspensão da cobrança das parcelas 

instituídas no contrato firmado entre as partes e determino, ainda, que a 

requerida realize, no prazo de 05 dias, a exclusão do nome da autora junto 

ao Tabelião de Protesto de Títulos, desde que relativos aos valores 

discutidos na presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). II - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer 

defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. V - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001073-89.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES RAMOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Certidão Processo: 1001073-89.2019.8.11.0018; Valor causa: R$ 

10.144,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Indenização por Dano Moral, Bancários]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Promovo o 

impulsionamento dos autos a fim de que a parte requerente, caso queira, 

apresente a impugnação a contestação no prazo legal. JUARA, 12 de 

março de 2020 MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000955-16.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000955-16.2019.8.11.0018; Valor causa: R$ 10.517,46; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano Moral, 

Bancários]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação ID 30050709 é 

tempestiva. Promovo a intimação da parte requerente para apresentar 

impugnação a contestação no prazo legal. JUARA, 12 de março de 2020 

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15531 Nr: 1192-58.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Schornobay

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o patrono da parte exequente para se manifestar o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18691 Nr: 1169-78.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Delarica-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 INTIMAÇÃO da parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28275 Nr: 829-66.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFL, AVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos, e para dar andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38873 Nr: 2897-18.2010.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. Soares-ME - EP Agricola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63397 Nr: 815-72.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecio Experdião da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte credora para promover o andamento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65755 Nr: 2863-04.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Dezane Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312O, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 INTIMAÇÃO da parte credora para promover o andamento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84156 Nr: 4202-27.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Barbosa de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:MT/12.406-A, Raphael Neves Costa - OAB:MS/12411-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT/12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA QUE RECOLHA/DEPOSITE A 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, POSSIBILITANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 3448-51.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranieri Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARADISE INDÚSTRIA AERONAUTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA COMPROVAR NOS AUTOS A 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93436 Nr: 3415-61.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 DIAS

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Edilaine Magalhaes, Cpf: 

02818621178, Rg: 1962314-3 SSP MT Filiação: Pedro Francisco 

Magalhaes Neto e de Rosana Tanassof Magalhaes, data de nascimento: 

29/04/1988, brasileiro(a), natural de Juara-MT, convivente, vendedora, 

Endereço: Sítio Recanto Feliz, Km 190, Estrada Juara/japuranã - Salto da 

Botina, Linha 03., Bairro: Zona Rural, Cidade: Juara-MT

Resumo da Incial:Trata-se de uma ação de Ação Revisional de Alimentos 

(com pedido de liminar) movida por LEANDRO GASQUES SANTOS em 

desfavor de E. M. G, nascida em 09/08/2009, menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora EDILAINE MAGALHÃES. A parte autora 

requer reajuste da pensão alimentícia de 46% do salário mínimo vigente 

para 21,34% do salário mínimo vigente.

Decisão/Despacho:D E C I S Ã O

Considerando que a parte autora tentou de todas as formas a citação 

pessoal da requerida, cumprido o requisito estampado no enunciado n° 

414 da súmula do STJ (A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), outra alternativa não resta 

senão a citação por edital. Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. 

A citação por edital tem como pressuposto encontrar-se o réu/devedor em 

lugar incerto e não sabido e depende de prova quanto à frustração da(s) 

primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No caso, determinada a expedição 

de mandado de penhora, a citação foi frustrada por não mais funcionar a 

empresa no local indicado no título, conforme certidão lavrada por oficial 

de justiça. 3. Situação que aponta para a dissolução de fato da empresa a 

ensejar a citação por edital, modalidade que se afigura adequada ao caso. 

4. Agravo de instrumento provido. (TRF 05ª R.; AGTR 

0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo 

Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; DEJF 23/11/2012; Pág. 402)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido de fl. 61, determinando a 

citação por edital da parte requerida.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome e cargo do digitador:Marcela da Cruz Ferrari, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106326 Nr: 1316-84.2018.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalda dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes acerca do laudo apresentado.

Após, diga o MP.

Por fim, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9200 Nr: 788-75.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Gomes Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alberto Orsolini Nicolosi, Maria de 

Fátima Marrafon Nicolosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Dra. Lindamir Macedo de Paiva para que retire em cartório carta 

precatória para devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42974 Nr: 88-84.2012.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Calmon Requena Camargo, Aldo Calmon 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 618 de 1073



Requena, David Calmon Requena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Calmom Requena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona dos herdeiros quanto ao item IV da decisão de fl.199, no 

prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65668 Nr: 2788-62.2014.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Lavrinha Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unipan Florestal Ltda EPP, Leonardo Crestani 

Junior, Antonio Joaquim Braga, Maria Costa Braga, Pedro Bonifacio, 

Marinete Fernandes dos Santos Bonifácio, Anelio Celso Viecelli, Arminda 

Ferracine Viecelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:60

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Leonardo Crestani Junior, Cpf: 

81518544134, Rg: 649.278 Filiação: , data de nascimento: 03/07/1977, 

brasileiro(a), natural de Itauba-MT, solteiro(a), empresário, Endereço: Rua 

E-2, 07, Bairro: Setor Residencial, Cidade: Sinop-MT

Resumo da Incial:Trata-se de uma ação de Usucapião movida pela 

requerente Agropecuária Lavrinha LTDA, em face de Leonardo Crestani 

Junior e outros, onde a autora é possuidora de um imóvel rural localizado 

nesta Comarca, com área total de 2731.2616 hectares, denominada 

Fazenda Bela Manhã II, a área foi adquirida em 31/01/2012 atráves de 

contrato de compra e venda. A autora vem por meio desta requere a 

transcrição, mediante da r.sentença no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Juara-MT.

Decisão/Despacho:Vistos etc;

Vê-se dos autos que todas as tentativas de citação pessoal do requerido 

Leonardo restaram infrutíferas, de modo que para não se instaurar uma 

crise de instância a citação por edital é necessária.

Determino a citação por edital, pelo prazo de 60 dias, do requerido 

Leonardo.

Decorrido o prazo, não comparecendo nos autos e nem constituíndo 

advogado, desde já nomeio a DPE como curador especial do réu, devendo 

os autos serem remetidos àquele órgão para a apresentação de defesa.

CUMPRA-SE.

Nome e cargo do digitador:Marcela da Cruz Ferrari, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71918 Nr: 2184-67.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torbay Gorayeb Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Intimar partes quanto ao retorno dos autos de Instância Superior.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81436 Nr: 2676-25.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damin & Malaquias Ltda - EPP, Nilton Cesar 

Malaquias, Zelindo Damin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Zelindo Damin, Cpf: 29984890104 

Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Avenida Rio Arinos, Maderse, S/nº,, 

Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Damin & Malaquias Ltda - Epp, CNPJ: 

05103898000147Inscrição Estadual: 13.209.313-8, brasileiro(a), Endereço: 

Rua São Geraldo 1.928, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:Trata-se de uma ação de Execução Fiscal movida pela 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso em face da empresa Damin 

e Malaquias LTDA - EPP, representada legalmente por Zelindo Damin e 

Nilton Cezar Malaquias, referente a certidão de Dívida Ativa nº 20147262 

no valor de R$ 63.035,03 (sessenta e três mil e vinte cinco reais e dois 

cenavos).

Nome e cargo do digitador:Marcela da Cruz Ferrari, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85165 Nr: 4749-67.2016.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:60

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Espolio de E. G. dos Santos, CNPJ: 

15049273/000106Inscrição Estadual: 13.120.151-4 , brasileiro(a), natural 

de -, , Endereço: Rua José Barros Magaldi, 607, Bairro: Santa Josefina, 

Cidade: Santo Amaro-SP

Resumo da Incial:Trata-se de uma ação de Usucapião movida pela 

requerente Zenaide Tavares da Silva em face de Espolio de E. G dos 

Santos, onde a requerente é legítima possuidora de um lote urbano de nº 

14, quadra 19, situado no Município de Juara-MT, com 420 metros 

quadrados, correspondente a matrícula 114.413 do CRI desta Comarca. O 

referido documento foi extraviado, vindo por meio dessa ação requerer a 

declaração da aquisição do domínio sobre o lote mencionado, 

determinando a expedição de mandado de inscrição da r.sentença junto 

ao Registro Imobiliário.

Decisão/Despacho:Vistos etc;

Diante da impossibilidade de citação pessoal, defiro o pedido de citação 

por edital, pelo prazo de 60 dias.

CUMPRA-SE.

Nome e cargo do digitador:Marcela da Cruz Ferrari, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85546 Nr: 4986-04.2016.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto de Sales Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária J. O. Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99571 Nr: 6457-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio 

Cardozo Azoia
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.

Petição do Réu, Id: 138168, protocolado em: 11/03/2020 às 14:33:30

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100788 Nr: 7127-59.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): M. A. da C. Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Rua Rinaldo Fabrício, Nº71 Campo do Santana, 

Bairro: Rio Bonito, Cidade: Curitiba-PR

Resumo da Incial:Trata-se de uma ação de Divorcio Litigioso movida pelo 

requerente J. da S. R em face de M. A. da C., onde contrairam matrimônio 

em 03/07/1982 e estão a mais de 30 anos afastados. Portanto, o divórcio 

deve ser decretado para conceder ás partes a liberdade formal do vínculo 

matrimonial já desfeito.

Decisão/Despacho:Cumpra-se a determinação de fl. 40.

Cite-se a parte requerida por edital.

 Às providências.

Nome e cargo do digitador:Marcela da Cruz Ferrari, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134119 Nr: 5262-30.2019.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínolo de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Ozana baptista Gusmão - OAB:3127-A

 Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.

Petição do Autor e Documentos, Id: 138099, protocolado em: 10/03/2020 

às 14:00:52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23876 Nr: 1885-71.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Araujo Costa- Mademax Madeiras, 

Maximiano Araújo Costa, Jair dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento e manifestação quanto 

a juntada de extrato de Renajud com resultado negativo, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61699 Nr: 4322-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Gomes Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. H. Moraes Farmácia Ltda, Valdinei Holanda 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, HIGOR DA SILVA DANTAS - OAB:19755/O, 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento e manifestação quanto 

a juntada de fls.559/561, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106105 Nr: 1950-14.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Benedita Sales Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Porto dos Gaúchos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-87.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. S. S. (AUTOR)

CAMILA DE AMO SATORIVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ SOARES DE MORAES OAB - PR98706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000366-87.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:CAMILA DE AMO 

SATORIVA SOARES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

BEATRIZ SOARES DE MORAES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 28/04/2020 Hora: 

10:00 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-72.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES ALEXANDRE DA COSTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000367-72.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:DIOGENES 

ALEXANDRE DA COSTA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TOBIAS PIVA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

28/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-70.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA HELENA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAGALI FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico foi designada audiência 

de conciliação para o dia 07/04/2020, às 10:40. JUARA, 12 de março de 

2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-04.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 26/11/2019 08:20 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-37.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JAVORSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR CRUZ DE SOUZA (REQUERIDO)

LUCIANO SANTOS MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001749-37.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: FLAVIO JAVORSKI REQUERIDO: LUCIANO SANTOS 

MATOS, CEZAR CRUZ DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo se encontra apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I e II do NCPC, posto que 

as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no 

valor de R$ 2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais). Pois bem. 

Nota-se que a parte promovida LUCIANO DOS SANTOS MATOS foi 

regularmente citado (ID: 25984689), mas deixou de comparecer à sessão 

de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. O requerido CEZAR CRUZ DE SOUZA apesar de ter comparecido a 

audiência de conciliação, não apresentou proposta de acordo, tampouco 

contestação, conforme certificado no ID: 27606902, tornando-se também 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHES a revelia na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte promovente, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia dos 

promovidos, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Sim, pois a parte promovente trouxe aos 

autos, provas que demonstram os fatos constitutivos de seu direito, na 

medida em que o acidente de trânsito restou incontroverso pelo boletim de 

ocorrência acostados e, os danos materiais restaram comprovados pelos 

orçamentos apresentados, amparando os pedidos autorais. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de: a) 

CONDENAR os requeridos a pagar ao requerente os danos materiais 

suportados, na quantia de R$ 2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta 

reais), acrescidos de juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (07/10/2019), 

bem como a correção monetária pelos índices do INPC. E assim o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. SANDY DE PAULA ALVES MAINARDES Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-37.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JAVORSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR CRUZ DE SOUZA (REQUERIDO)

LUCIANO SANTOS MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001749-37.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: FLAVIO JAVORSKI REQUERIDO: LUCIANO SANTOS 

MATOS, CEZAR CRUZ DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo se encontra apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I e II do NCPC, posto que 

as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no 

valor de R$ 2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais). Pois bem. 

Nota-se que a parte promovida LUCIANO DOS SANTOS MATOS foi 

regularmente citado (ID: 25984689), mas deixou de comparecer à sessão 

de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. O requerido CEZAR CRUZ DE SOUZA apesar de ter comparecido a 

audiência de conciliação, não apresentou proposta de acordo, tampouco 

contestação, conforme certificado no ID: 27606902, tornando-se também 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHES a revelia na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 
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contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte promovente, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia dos 

promovidos, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Sim, pois a parte promovente trouxe aos 

autos, provas que demonstram os fatos constitutivos de seu direito, na 

medida em que o acidente de trânsito restou incontroverso pelo boletim de 

ocorrência acostados e, os danos materiais restaram comprovados pelos 

orçamentos apresentados, amparando os pedidos autorais. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de: a) 

CONDENAR os requeridos a pagar ao requerente os danos materiais 

suportados, na quantia de R$ 2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta 

reais), acrescidos de juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (07/10/2019), 

bem como a correção monetária pelos índices do INPC. E assim o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. SANDY DE PAULA ALVES MAINARDES Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97070 Nr: 5177-15.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ayslan Carlos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar a defesa para se manifestar acerca dos documentos juntados 

entre os movimentos de refs. 74/80.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-19.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAZIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MARCHINI MAZIERI OAB - PR0069484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PADILHA (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA 

PROCEDER O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, NO 

VALOR DE R$ 503,24 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA E DOIS CENTAVOS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EM 

CONFORMIDADE COM A DECISÃO DO ID Nº 1921317.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE, NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVALIAÇÃO A 

SER REALIZADO NA COMARCA DE ARIPUANÃ-MT. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DEVERÁ 

SER EMITIDA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DA OPÇÃO 

“CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA” E INFORMAR OS DADOS 

DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000132-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 
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que a parte Requerida apresentasse em cartório os documentos originais 

determinados na decisão de ID 21739639. JUÍNA, 12 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000315-55.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. F. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA NESTES AUTOS PARA O DIA 06/04/2020, ÀS 

14H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002108-63.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DA PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTANDO COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DOS ALIMENTOS.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000244-53.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA NESTES AUTOS PARA O DIA 27/05/2020, ÀS 

15H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 143938 Nr: 991-54.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZA STREGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos embargos infringentes e nego-lhes 

provimento, mantendo a sentença fustigada em todos seus 

termos.Publique-se. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta 

decisão aos autos principais (Código nº 117151), após arquive-se 

definitivamente.P.I.CÀs providências.Juína/MT, 05 de março de 

2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 150074 Nr: 5236-11.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:OAB/MT 20.634O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 5236-11.2019.811.0025 Código nº: 150074

Embargante: Claudineia Camacho

Embargado: Município de Juína – Estado de Mato Grosso

EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS,

Cuida-se de embargos à execução, vertidos contra ação de execução 

fiscal proposta pelo Município de Juína, objetivando executar CDA 

inadimplida pelo devedor.

Por meio de manifestação encartada às fls. 62/63, dos autos principais em 

apenso – cód. 97752, o débito fiscal perseguido foi integralmente adimplido 

pelo devedor na esfera administrativa.

Nesse contexto, considerando que o interesse processual é expresso 

pelo binômio necessidade e adequação, observa-se que o embargante 

não possui mais necessidade da medida buscada, faltando-lhe, portanto, 

interesse de agir.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no 

prosseguimento do feito.

Fixo honorários advocatícios no valor correspondente a 01 (um) URH’s à 

defensora dativa Sonia Bispo Golo, inscrita na OAB/MT 20.634, pelos 

trabalhos desempenhados no presente feito, conforme tabela atual da 

OAB/MT, com efeito integrativo.

Expeça-se a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ.

 Traslade-se cópia desta decisão para os autos de Execução Fiscal n. 

6224-42.2013.811.0025 – Código 97752.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 09 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28886 Nr: 982-83.2005.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS SPONCHIADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 225 Nr: 71-52.1997.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE VIDROS GOULART LTDA, 

EDILSON SÉRGIO GOULART, JOSÉ DOS REIS GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

Proc. Da Faz. Pública Estadual - OAB:00

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Processo nº: 71-52.1997.811.0025 Código nº: 225

Exequente: Fazenda Pública Estadual
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Executado: Comércio de Vidros Goulart Ltda e outros

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Manifesta-se o executado junto às fls. 254 a 256, pelo interesse em quitar 

o saldo remanescente do débito e peticionou o exequente requerendo a 

suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, fls. 110/111.

Considerando que o prazo de suspensão desejado pelo exequente já 

decorreu, intime-o para dar impulso regular ao feito e se manifestar acerca 

da petição de fls. 254 a 256, no prazo de 15 dias, e, advirto que segundo 

a dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 

do STJ, a interrupção de contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° 

da LEF e de transcurso de prescrição intercorrente, não depende de 

pronunciamento judicial, contando-se automaticamente da ciência de 

inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do devedor 

fiscal, e somente se interrompe com a citação válida a efetiva constrição 

de bens do devedor, que fica expressamente ressalvado para eventual 

declaração de extinção de ação em trâmite.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 11 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54936 Nr: 1217-74.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G T REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, SERGIO 

REIS BARBOSA CAVALCANTE, SERISMAR BARBOSA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Processo nº: 1217-74.2010.811.0025 Código nº: 54936

Exequente: Fazenda do Estado de Mato Grosso

Executado: G T Representações Ltda – Me e outros

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Manifesta-se o exequente requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 

120 dias, fls. 70/71.

Defiro a suspensão requestada. Decorrido o lapso temporal, certifique-se 

e dê-se vista ao exequente, no prazo de 5 dias, e, advirto que segundo a 

dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 do 

STJ, a interrupção de contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° da 

LEF e de transcurso de prescrição intercorrente, não depende de 

pronunciamento judicial, contando-se automaticamente da ciência de 

inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do devedor 

fiscal, e somente se interrompe com a citação válida a efetiva constrição 

de bens do devedor, que fica expressamente ressalvado para eventual 

declaração de extinção de ação em trâmite.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 11 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001435-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO LEITNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARA ROGOSKI OAB - MT26670/O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

IRAMAIA FLORIPES ALMICI LOUREIRO OAB - MT26947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

odilia batista dos santos (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001435-41.2017.8.11.0025 REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO LEITNER REQUERIDO: ODILIA BATISTA DOS SANTOS VISTOS E 

EXAMINADOS. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c pedido de partilha de bens vertida por Paulo Roberto Leitner em 

desfavor de Odilia Batista dos Santos, por meio da qual busca o 

demandante a declaração, por sentença, da união matrimonial que afirma 

ter mantido com a ré, bem como o reconhecimento de seus efeitos sobre a 

totalidade do patrimônio amealhado durante a vida comum do casal. Alega 

o autor que conviveu em união estável com a ré por aproximadamente 16 

anos e que durante tal período adquiriram a posse de uma propriedade 

rural denominada “Sítio Vale do Sol” , localizada no Lote nº 65, da Gleba 

Iracema I, nesta Urbe, onde construíram diversas benfeitorias que somam 

o valor aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de 

possuírem ao tempo da separação 110 (cento e dez) cabeças de gado, 

estando 30 (trinta) delas registradas em nome do autor e 80 (oitenta) em 

nome da requerida, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), os 

quais ficaram todos na posse da requerida após a separação. Nesses 

moldes, requereu o reconhecimento e a dissolução da união vivenciada, 

bem como a partilha dos bens amealhados durante a convivência 

amorosa. Instruiu a petição inicial com documentos. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes restou infrutífera, iniciando-se o prazo de 

defesa, oportunidade em que a requerida presentou contestação c/c 

pedido contraposto, reconhecendo a união estável vivenciada entre o 

período compreendido entre 2002 e 2016, porém, impugnou o pedido de 

partilha, alegando, em síntese que a aquisição da sua posse do “Sítio Vale 

do Sol” se deu por meio de assentamento ocorrido no ano de 1998, 

quando ainda convivia com Julio Pereira Leite, e que por isso, não pode 

integrar o rol de bens a serem partilhados. Alegou que durante a união o 

requerido adquiriu outros dois bens imóveis e outros semoventes que não 

foram arrolados na exordial, além de ter deixado diversas dívidas em nome 

da requerida, as quais também devem ser objeto de partilha. Juntou 

documentos. Instado a se manifestar, o autor refutou as teses defensivas 

e pugnou pela procedência dos pedidos exordiais. Saneado o feito e 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de março de 

2019, foi colhido depoimento das testemunhas arroladas pela parte autora, 

porém, considerando que a intimação da parte requerida para 

comparecimento na solenidade se deu no dia anterior à sua realização, 

designou-se novo ato para o dia 12/06/2019, ocasião em que foram 

ouvidas as testemunhas faltantes, bem como colhido o depoimento 

pessoal das partes. Ao final, determinou-se a abertura de vista às partes 

para alegações finais. Apresentados os respectivos memoriais, os autos 

foram remetidos à conclusão para prolação de sentença. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tratando-se de demanda cujas questões fáticas 

estão bem delineadas, não existe justificativa para a dilatação da instrução 

probatória, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do princípio da 

duração razoável do processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de 

modo eficiente e célere. Dito isso, há que se reconhecer desde logo a 

inexistência de controvérsia entre as partes quanto a união estável 

vivenciada e o seu período de duração, restando pendente de resolução 

tão somente a individualização dos bens e dívidas que amealharam 

durante a união e a respectiva partilha conjugal. No que tange ao 

reconhecimento e dissolução da união estável, tanto os depoimentos 

pessoais dos litigantes, quanto das testemunhas atestaram que o casal 

permaneceu em união conjugal por aproximadamente 16 anos, sendo 

pública e notória a relação vivenciada. Por outro lado, há que se 

reconhecer a ausência de elementos concretos para balizar o termo inicial 

do enlace, eis que apesar de ambas as partes afirmaram que a união se 

deu no início do ano de 2002, não conseguiram estabelecer a data exata. 

Nesses moldes, a fim de fixar o período de convivência, estabeleço como 

termo inicial o dia 01/01/2002 e termo final o dia 20/07/2017, data em que o 

autor saiu da residência do casal, após a requerida ter registrado boletim 

de ocorrências denunciando-o por ter agredido a sobrinha Jenifer Karine 

Nascimento dos Santos. Passada essa questão, resta deliberar sobre o 

montante de bens que deve compor a partilha conjugal e também o 

quinhão a ser dividido entre os ex-conviventes. Dito isso, em relação aos 

aspectos patrimoniais na união estável, por força do art. 1.725 do CC, o 

regime bens será o da comunhão parcial, vejamos: “Art. 1.725. Na união 
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estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às 

relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de 

bens”. Com base nessa premissa, nos moldes do que prevê o art. 1.658 

do CC, no regime da comunhão parcial comunicam-se os bens que 

sobrevierem ao casal, na constância da relação, ressalvadas as 

hipóteses legais de incomunicabilidade previstas nos arts. 1.659 e 1.661 

do supracitado diploma legal. No que pertine à propriedade rural 

denominada “Sítio Vale do Sol”, extrai-se dos documentos carreados ao Id. 

12549248, bem como dos depoimentos pessoais de ambas as partes e 

das testemunhas, que no ano de 1998, a requerida e seu então 

convivente, Julio Pereira Leite, foram assentados no imóvel e que após a 

separação do casal no dia 21/05/2001, a requerida permaneceu no local, 

onde posteriormente o autor foi residir com ela, demonstrado, por obvio, 

que a constituição da unidade rural se deu antes da união amorosa entre 

as partes e, por esse motivo, não pode compor os bens a serem 

partilhados. Por outro lado, quanto as benfeitorias, restou comprovado que 

antes da união no local somente existia uma casa de madeira, que, 

durante o enlace, foi substituída por uma de alvenaria, bem como que 

outros melhoramentos foram realizados, dentre eles a construção de um 

curral, duas represas, um escritório, um barracão e um galpão de guardar 

insumos, além de ter sido todo cercado e formado pasto, edificações 

essas que, por obvio, agregaram valor ao imóvel rural e devem ser 

partilhadas entre as partes, cujo valor deverá ser apurado em sede de 

liquidação de sentença. Em relação a criação de gado, ambas as partes 

reconheceram que na época da separação, haviam 110 cabeças no sítio, 

sendo 30 registradas em nome do autor e 80 em nome da requerida, e 

conforme relatado pela demandada em seu depoimento, não mais 

existiriam, eis que algumas teriam morrido porque a requerida não 

conseguiu tratar dos animais sozinha e outras foram vendidas para quitar 

dívidas deixadas pelo requerido em seu nome, fatos estes, no entanto, 

não foram comprovados nos autos. Nesses moldes, demonstrada a 

existência dos semoventes na época da separação de fato do casal, faz 

jus o requerente a metade do valor de mercado dos animais à época da 

separação de fato. Quanto ao imóvel rural identificado como Lote nº 55 – 

localizado na Gleba Iracema I, nesta urbe, por meio do depoimento das 

testemunhas ouvidas em juízo, bem como da própria requerida, foi 

possível constatar que a aquisição do lote era conhecida por ambas as 

partes e que esta se deu por meio de empréstimo de R$ 85.000,00 (oitenta 

e cinco mil reais) da testemunha José Garcia. Comprovou-se, também, que 

aproximadamente dois anos depois, o autor vendeu o imóvel para 

testemunha Jaime e seus irmãos pelo valor de R$ 220.000,00 (duzentos e 

vinte mil), tendo sido utilizado aproximadamente R$ 125.000,00 para pagar 

o empréstimo adquirido de José Garcia, adquirir 15 vacas leiteiras e um 

veículo Fiat Strada, sendo o saldo remanescente depositado na conta 

bancária da requerida. Nesses moldes, restando demonstrado que o bem 

foi adquirido na constância da união e que a renda da sua venda foi 

revertida em favor da unidade familiar, não há nada a ser partilhado. 

Quanto ao imóvel rural denominado ‘Sítio Bico da Pedra’, localizado no 

assentamento Filadélfia, há que se reconhecer que a despeito da 

documentação trazida pela requerida demonstrar a existência de cadastro 

do autor junto à Secretaria de Estado de Fazenda como proprietário do 

referido bem, conforme se atestou por meio das testemunhas ouvidas em 

Juízo, a posse do autor sobre o lote foi precária e temerária, eis que o 

local era de propriedade de Filadelfo dos Reis Dias e foi por ele vendido a 

terceiros, tendo o autor se aproveitado da sua posse provisória para criar 

um cadastro em seu nome e movimentar os gado no Sítio Vale do Sol. 

Corroborando com tal assertiva são os relatos da testemunha José Garcia 

- pessoa com quem as partes sempre negociaram a compra e venda de 

gado, que informou desconhecer a existência do Sítio Bico da Pedra e que 

nunca entregou qualquer animal em local diverso do Sítio do Vale do Sol, 

inclusive dois touros PO, que apesar de estarem registrados no Sítio Bico 

da Pedra, foram recebidos pela própria requerida no seu Sítio, reforçando 

o entendimento de que nunca houve qualquer atividade pecuarista pelo 

autor no local, quanto mais propriedade consolidada. Portanto, não 

demonstrada a efetiva aquisição do Sítio Bico da Pedra pelo requerido, não 

há como proceder a sua partilha. Da mesma forma, não há qualquer 

comprovação nos autos que o imóvel em que o autor reside atualmente é 

de sua propriedade, ou ainda, que ele tenha qualquer tipo de união 

amorosa com a testemunha Ana Maria, mas ao contrário, demonstrou-se 

que a testemunha é a proprietária do imóvel (Id. 14423894) e vive em união 

estável com Vilson Adão (Id. 14423894), sendo a única relação entre eles 

a de sociedade na queijaria que funciona no local, razão porque, não há o 

que ser partilhado. Por fim, dos documentos carreados aos autos e do 

depoimento pessoal das partes, é inevitável concluir que durante a união, 

os conviventes contraíram diversas dívidas em nome da requerida e em 

aproveitamento à unidade familiar. Conforme se demonstrou, o empréstimo 

no valor de R$ 99.000,00 (noventa e novem mil reais) realizado por meio 

da CRP Nº 40/03009-1, junto ao Banco do Brasil, foi utilizado para adquirir 

25 vacas leiteiras e 30% desse valor para reforma da cerca do Sítio Vale 

do Sol. Já o empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), realizado por 

meio da CCB Nº B70531096-3, junto à Sicred Univales, foi utilizada para 

terminar a edificação da casa onde residia o casal. Constou-se, ainda, a 

existência de vários cheques emitidos para aquisição de insumos para 

produção de queijo no Sítio e tratamento do gado (Id. 12549326), além de 

um débito com um fornecedor de leite, no valor de R$ 5.350,00 (cinco mil 

trezentos e cinquenta reais) (Id. 12549326). Nesses moldes, comprovada 

a existência de dívidas contraídas durante a união matrimonial e que elas 

ficaram exclusivamente a encargo da ré, por obvio, devem compor o 

acervo partilhável entre as partes e compensadas do valor a ser 

partilhado em favor do autor, cujo montante deve ser apurado em sede de 

liquidação. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no que dispõe o artigo 

487, inciso I, do CPC e artigo 1725 do CC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais e os reconvencionais para reconhecer e 

dissolver a sociedade conjugal existente entre PAULO ROBERTO LEITNER 

e ODILIA BATISTA DOS SANTOS, no período compreendido entre 

01/01/2012 e 20/07/2017 e proceder a partilha dos bens amealhados 

durante a união amorosa, cabendo a cada qual: a). 50% (cinquenta por 

cento) do valor das benfeitorias introduzidas no ‘Sítio Vale do Sol’, a serem 

apuradas em sede de liquidação de sentença, por perícia ou consenso 

entre as partes. b). 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado das 

cabeças de gado existentes na época da separação de fato (20/07/2017). 

c). 50% (cinquenta por cento) das dívidas contraídas na constância da 

união, cujo valores também deverão apurados em fase de liquidação de 

sentença. Custas rateadas pelas partes, nos termos do artigo 88 do 

Código de Processo Civil, restando indeferido o benefício da gratuidade da 

justiça às partes, ante ao valor relevante dos bens partilhados, afastando 

qualquer presunção de hipossuficiência anteriormente alegada. Ante a 

sucumbência mínima do autor, condeno a requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais fixo, em prol do advogado do autor, em 

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do 

que preceitua o art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000307-78.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA PADILHA OAB - MT24298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000307-78.2020.8.11.0025 AUTOR(A): JOSE 

CLAUDIO DE SOUZA REU: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Cuida-se de ação ordinária em que se pretende a rescisão do contrato de 

permuta celebrado entre as partes em epígrafe, bem como a condenação 

do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valar de 

R$ 10.000,00 e, ainda, ao pagamento de perdas e danos consistentes no 

suposto dever de pagar aluguéis a partir de novembro/2019. A legislação 

processual vigente exige que toda ação tenha valor certo atribuído, ainda 

que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Por sua vez, o 

artigo 292, inc. II, do CPC/2015, preconiza que quando a ação tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o valor do 

ato ou o de sua parte controvertida. Ocorre que da análise dos autos, 

observa-se que o requerente indicou como valor da causa apenas o 

proveito econômico pretendido com as indenizações de cunho moral e 

material, deixando de somar o valor do contrato rescindendo, falha que 
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merece ser corrigida, por se tratar de hipótese de cumulação de 

pretensões. Ademais, quanto ao valor das perdas e danos, por inserir 

parcelas vencidas e vincendas, o requerente deverá observar o disposto 

nos §§ 1º e 2º do art. 292, ou seja, quanto ao pedido de condenação ao 

pagamento de aluguéis vencidos e vincendos, o valor da causa será 

fixado tomando-se em consideração umas e outras, limitadas as últimas a 

doze. Sendo assim, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias 

para corrigir o valor da causa, adequando-o às exigências do art. 292 do 

CPC/2015, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente 

extinção do processo sem julgamento do mérito (artigos 321, parágrafo 

único c/c 485, inciso I, ambos do CPC/2015). Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001424-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PAULO NAVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001424-75.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

SANDRA DE SOUZA AMORIM REQUERIDO: ANDERSON PAULO NAVA 

Vistos, etc. Cuida-se de inventário judicial decorrente da abertura da 

sucessão causa mortis de Anderson Paulo Nava, falecido em 16.07.2018, 

deixando viúva a requerente Sandra de Souza Amorim Nava, nomeada 

inventariante, e dois filhos menores de idade. Recebida a peça de 

ingresso, foram deferidos os benefícios da gratuidade judiciária. A 

inventariante apresentou certidão negativa de testamento em âmbito 

estadual e nacional e, por fim, informou o valor do bem a ser partilhado, 

bem como requereu a conversão do inventário em arrolamento, 

oportunidade em que apresentou o plano de partilha. Pois bem. Com efeito, 

o art. 665 do CPC/2015 permite o processamento do inventário na forma 

de arrolamento comum (art. 664), ainda que haja interessado incapaz, 

porém, desde que haja anuência ministerial. Ainda que convertido em 

arrolamento, a legislação processual exige a prova da quitação dos 

tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (art. 664, § 5º), 

assim, antes de abrir vista ao Parquet quanto ao pedido de conversão em 

arrolamento, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, em nome do falecido. Apresentadas as certidões, abra-se vista 

ao Ministério Público (art. 178, NCPC). Advindo parecer ministerial 

favorável, volte-me concluso para julgar/homologar a partilha. Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000971-46.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR FERREIRA CRUZ (AUTOR(A))

ELZA HONORIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ & SANTOS LTDA (REU)

ELISALDO MONTEIRO VELOSO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000971-46.2019.8.11.0025 AUTOR(A): 

BALTAZAR FERREIRA CRUZ, ELZA HONORIO FERREIRA REU: ELISALDO 

MONTEIRO VELOSO, QUEIROZ & SANTOS LTDA Vistos, etc. O 

requerente, em atenção à determinação anterior, promoveu a emenda da 

petição inicial nos seguintes termos: - indicou como confinante o Sr. 

Agnaldo José da Silva; - indicou que o requerido Marlucio Alves de 

Queiroz é inscrito no CPF sob n. 033.131.401-06; - apresentou cópia da 

procuração a que faz referência o substabelecimento de Id n. 20508396. 

Assim, diante da emenda, recebo a exordial, defiro os benefícios da 

justiça gratuita aos requerentes (CPC/2015, art. 98 c/c art. 99, § 3º) e, no 

mais, determino: 1. Citem-se os requeridos pessoalmente nos seguintes 

endereços: 1.1) a pessoa jurídica requerida QUEIROZ E SANTOS LTDA – 

ME, na pessoa do seu representante legal, Sr. Marlucio Alves de Queiroz, 

no endereço Rua Recife, Quadra 18, Lote 07, Casa 1, s/n, Bairro Vale das 

Goiabeiras, município de Inhumas/GO, CEP 75400-000, obtido mediante 

consulta ao sistema de informações ao Poder Judiciário (INFOJUD), 

conforme extrato anexo; 1.2) o requerido ELISALDO MONTEIRO VELOSO 

no endereço Quadra 210, Sul AL 03 Lote 14, s/n, apartamento 02, Plano 

Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77020-598, obtido mediante consulta ao 

sistema de informações ao Poder Judiciário (INFOJUD), conforme extrato 

anexo. 2. Cite(m)-se, pessoalmente, o(s) confinante(s) indicado(s) - 

Agnaldo José da Silva -, nos termos do art. 246, § 3º, NCPC; 3. Citem-se, 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (art. 259, incisos I e III, do NCPC), para, 

querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. 4. 

Cientifique-se, por carta, os representantes da Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para que manifestem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, eventual interesse na causa, conforme 

aplicação analógica do artigo 216-A, § 3º, Lei 6.015/73 com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015. 5. Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 

178, NCPC). Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118927 Nr: 804-51.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 Considerando o pedido de habilitação nos autos de fl.166, promovo a 

intimação do representante processual da parta autora Dr. Milton Tamura, 

para que compareça na audiência designada para o dia 28 de maio de 

2020 às 17h 30 munitos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143308 Nr: 510-91.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDRO DIMAS MONFARDINI, 

NAYARA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 Intimação do(s) Advogado(s) do(s) Réu(s) para, no prazo legal, 

apresentar seus Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148433 Nr: 4146-65.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB, CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 Código de rastreabilidade: 81120204998874

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 148433.pdf

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 626 de 1073



Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: VIL - Central de Atendimento/Distribuidor ( TJRO )

Data de Envio: 11/03/2020 18:48:47

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE EFETUAR INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA/VITIMA - OBS: 

INFORMAMOS QUE A NOSSA SECRETARIA OS PROCESSOS SÃO 

FÍSICOS E NÃO TEMOS ACESSO AO PJE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102497 Nr: 3373-93.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204996672

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 102497.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 11/03/2020 14:29:10

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102552 Nr: 3426-74.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DO NASCIMENTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:167.144, HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 Intimação dos Advogados da parte denunciada para, no prazo legal, 

apresentar seus Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105034 Nr: 52-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CARLOS RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319

 Código de rastreabilidade: 81120204996748

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 105034.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 11/03/2020 14:37:06

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142649 Nr: 5267-65.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOMINGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Ante, o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado THIAGO DOMINGUES DE MELO como incurso nas 

penas do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, inciso I, do CP (1º fato) e art. 

244-B do ECA (2º fato).Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 

do Código Penal, passo à individualização das penas: (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PIRES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

24/04/2020 às 13:30. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AGUIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000351-97.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:BRUNO AGUIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 

12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000331-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Exequente, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a petição (id. 30017244 e seguintes), 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000756-70.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GILMAR DORR (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, por intermédio do advogado constituído, 

para, caso queira, se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (id. 

30200447), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-56.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RAIANE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Autos nº: 

1001229-56.2019.8.11.0025 Requerente: Renata Raiane da Silva Duarte 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. VISTOS, Suscitada prejudicial de mérito 

(prescrição do direito de ação) em sede defensiva, necessário se faz o 

enfrentamento da matéria, para, ao depois e se for o caso, encaminhar o 

feito à instrução probatória. Assinala a demandada que a pretensão da 

autora (declaração de inexistência do débito e exclusão do apontamento 

dele nos bancos de dados de restrição ao crédito) estaria prescrita, 

porque a inclusão aconteceu em 11/09/2015 ao passo que ação foi 

interposta somente no dia 19/07/2019, já tendo transcorrido o triênio a que 

alude o art. 206, § 3º, V do CCB. Enfrentando o tema, basta passar os 

olhos pelo pedido feito diretamente pela parte (jus postulandi) e atermado 

no próprio juízo (id. 21934765), para se constatar que o objeto da 

pretensão não é indenizatório, como equivocadamente entendeu a ré. 

Nesse diapasão, é de conhecimento vulgar que a pretensão genuinamente 

declaratória não está sujeita ao instituto da prescrição, porque visa 

somente a declaração da existência ou não de determinada relação 

jurídica, ou seja, tende à proclamação de um estado de fato, já moldado ao 

direito, fazendo cessar a incerteza jurídica, e, por isso mesmo, tal pedido 

não prescreve. Dito dessa forma, e como a autora limita seu pedido ao 

reconhecimento da inexistência da relação jurídica que ela nega ter 

estabelecido com a ré, é certo que inexiste prescrição a ser pronunciada, 

devendo ser afastada a questão prefacial. Passo seguinte, quanto à 

afirmada invalidade da prova documental que demonstraria a existência da 

negativação questionada pela autora, o documento carreado no id. 

21934765 embora não seja mesmo extraído dos balcões do próprio 

serviço de centralização de informações cadastrais ao comércio e às 

instituições de crédito, atesta um fato inegável: a autora acha-se mesmo 

inscrita nos bancos de dados – aliás, por duas outras vezes além da 

dívida aqui questionada – o que demonstra se tratar de prova mais que 

suficiente ao deslinde da controvérsia, já que não há indício algum de que 

a afirmação seja falsa ou editada. No demais, havendo documentos 

contratuais acostados aos autos, atestando a celebração de negócio 

jurídico em nome da autora, um se reportando à cidade de Maricá, no 

Estado do Rio de Janeiro, e outro firmado aqui na sede da Comarca, a 

autora, em sede de manifestação à contestação reconheceu o erro na 

sua argumentação, admitiu que ao tomar conhecimento das faturas 

existentes, os débitos eram mesmo devidos, e, inclusive, realizou o 

pagamento dos valores em aberto, conforme demonstrado no id. 

25879625, o que representa a mesma coisa de reconhecer a 

improcedência de seu pedido. Ante o exposto, havendo reconhecimento 

expresso da parte autora de que a dívida era existente, inclusive 

realizando a quitação do débito questionado, evidente que a negativação 

era lícita e, portanto, a pretensão inicial não procedia, razão pela qual, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial e declaro extinto o feito, com 

julgamento de mérito, nos termos art. 487, II, do Código de Ritos. Sem 

custas, nem honorários, nesta fase procedimental, nos termos dos arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publicado no próprio sistema eletrônico. 

Juína/MT, 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-56.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RAIANE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Autos nº: 

1001229-56.2019.8.11.0025 Requerente: Renata Raiane da Silva Duarte 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. VISTOS, Suscitada prejudicial de mérito 

(prescrição do direito de ação) em sede defensiva, necessário se faz o 

enfrentamento da matéria, para, ao depois e se for o caso, encaminhar o 

feito à instrução probatória. Assinala a demandada que a pretensão da 

autora (declaração de inexistência do débito e exclusão do apontamento 

dele nos bancos de dados de restrição ao crédito) estaria prescrita, 

porque a inclusão aconteceu em 11/09/2015 ao passo que ação foi 

interposta somente no dia 19/07/2019, já tendo transcorrido o triênio a que 

alude o art. 206, § 3º, V do CCB. Enfrentando o tema, basta passar os 

olhos pelo pedido feito diretamente pela parte (jus postulandi) e atermado 

no próprio juízo (id. 21934765), para se constatar que o objeto da 

pretensão não é indenizatório, como equivocadamente entendeu a ré. 

Nesse diapasão, é de conhecimento vulgar que a pretensão genuinamente 

declaratória não está sujeita ao instituto da prescrição, porque visa 

somente a declaração da existência ou não de determinada relação 

jurídica, ou seja, tende à proclamação de um estado de fato, já moldado ao 

direito, fazendo cessar a incerteza jurídica, e, por isso mesmo, tal pedido 

não prescreve. Dito dessa forma, e como a autora limita seu pedido ao 

reconhecimento da inexistência da relação jurídica que ela nega ter 

estabelecido com a ré, é certo que inexiste prescrição a ser pronunciada, 

devendo ser afastada a questão prefacial. Passo seguinte, quanto à 

afirmada invalidade da prova documental que demonstraria a existência da 

negativação questionada pela autora, o documento carreado no id. 

21934765 embora não seja mesmo extraído dos balcões do próprio 

serviço de centralização de informações cadastrais ao comércio e às 

instituições de crédito, atesta um fato inegável: a autora acha-se mesmo 

inscrita nos bancos de dados – aliás, por duas outras vezes além da 

dívida aqui questionada – o que demonstra se tratar de prova mais que 

suficiente ao deslinde da controvérsia, já que não há indício algum de que 

a afirmação seja falsa ou editada. No demais, havendo documentos 

contratuais acostados aos autos, atestando a celebração de negócio 

jurídico em nome da autora, um se reportando à cidade de Maricá, no 

Estado do Rio de Janeiro, e outro firmado aqui na sede da Comarca, a 

autora, em sede de manifestação à contestação reconheceu o erro na 

sua argumentação, admitiu que ao tomar conhecimento das faturas 

existentes, os débitos eram mesmo devidos, e, inclusive, realizou o 

pagamento dos valores em aberto, conforme demonstrado no id. 

25879625, o que representa a mesma coisa de reconhecer a 

improcedência de seu pedido. Ante o exposto, havendo reconhecimento 

expresso da parte autora de que a dívida era existente, inclusive 

realizando a quitação do débito questionado, evidente que a negativação 

era lícita e, portanto, a pretensão inicial não procedia, razão pela qual, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial e declaro extinto o feito, com 

julgamento de mérito, nos termos art. 487, II, do Código de Ritos. Sem 

custas, nem honorários, nesta fase procedimental, nos termos dos arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publicado no próprio sistema eletrônico. 

Juína/MT, 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Autos nº: 

1001154-17.2019.8.11.0025 Requerente: Antonio Monteiro Requerida: 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A VISTOS, Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de 

indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretende o 

autor ver reconhecida a ilegalidade/abusividade na cobrança de faturas 

de consumo de energia elétrica decorrentes da chamada “recuperação de 

faturamento” ante a constatação de defeitos no aparelho medidor 

instalado na unidade consumidora do imóvel pertencente a ele. Em 

apertada síntese, afirmou o autor ser proprietário do imóvel situado na Av. 

Governador Pedro Celestino, n° 533, Setor Industrial, cidade de Juína-MT, 
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nonde se acha instalada a Unidade Consumidora de nº 6/55375-0, que ao 

ser vistoriada e periciado o relógio medidor, constatou-se uma 

anormalidade na apuração da energia, porque “o elemento móvel (disco 

geométrico) estava parcialmente preso”, e, diante dessa aferição, a 

distribuidora de energia encaminhou-lhe a “Carta ao Cliente”, datada de 

outubro de 2017, informando que diante da apuração da anormalidade, 

havia sido emitida nova fatura de recuperação de consumo, no valor de 

R$ 4.028,17 (quatro mil e vinte e oito reais e dezessete centavos), 

relativamente ao período de outubro/2016 a junho/2017, com a qual 

discorda, uma vez que, segundo alega, não houve alteração de consumo 

entre o período anterior e o posterior à instalação do medidor 

alegadamente irregular, não se justificando a cobrança realizada pela 

concessionária. Afirma que pressionado com a iminência de ter o 

fornecimento de energia interrompido, assinou termo de confissão de 

dívida, no dia 28/02/2018, no valor de R$ 4.223,56 (quatro mil reais 

duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), parcelando em 

20 meses o débito, dos quais, até a propositura da ação haviam sido 

pagos 15, somando o valor de R$ 2.984,55, que pretende sejam 

restituídos, além de buscar a declaração de nulidade das faturas 

recuperadas e a cominação de ordem proibitiva de inscrição da dívida em 

bancos de dados de restrição ao crédito e, principalmente, corte do 

fornecimento do insumo. Por seu turno, argumentou a ré que constatada a 

anomalia no medidor de consumo, estabelece a própria normatização do 

setor energético que a recuperação do consumo, após a observância do 

regular procedimento administrativo, em que haja garantia de contraditório 

e ampla defesa ao consumidor/usuário, é medida válida e escorreita, não 

havendo nisso qualquer ilegalidade. Aduziu, ainda, que houve a expedição 

do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 513540, indicando as 

evidências constatadas, com registro fotográfico das anomalias, que, 

ademais, foi acompanhado pelo próprio demandante, o que apontaria de 

modo indelével o respeito ao devido processo legal e a higidez da 

apuração administrativa. De saída, é preciso que se estabeleça uma 

premissa básica: a captação irregular de energia pelo relógio instalado na 

UC do autor não é uma suposição, uma inferência técnica da 

concessionária e sim um fato concreto, certificado pelo INMETRO, a partir 

de laudo de constatação técnica, porque o medidor foi REPROVADO pelo 

órgão administrativo. Destarte, não há “suposta” anomalia como pretende 

sugerir o requerente, ela é concreta e comprovada e, por isso mesmo, 

enseja o direito do concessionário em realizar o procedimento de 

recuperação do consumo não mensurado, ex vi do que estabelece a 

Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. A questão fulcral está é em saber se o 

valor apurado pela distribuidora de energia e questionado pelo autor 

corresponde ao chamado consumo real (ou pelo menos aproximado) da 

energia não mensurada pelo defeito no medidor. Nesse diapasão, editou a 

ANEEL, como agência reguladora do sistema energético nacional, normas 

que disciplinam os procedimentos a serem adotados no caso de 

constatação de adulteração de medidores de consumo consolidadas na 

Resolução nº 414/2000, que, naquilo que importa ao deslinde da 

controvérsia estabelece que: Art. 130. Comprovado o procedimento 

irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve 

apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles 

apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, 

aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 

170: I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, 

proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da 

irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1º do art. 129; II – 

aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de 

medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que 

os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III – 

utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de 

potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos 

completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) IV – 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V – 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Note-se: há um caminho a ser 

seguido a partir da lavratura do T.O.I. que não se resume em calcular, 

aleatoriamente, o quantum de energia subfaturada, exatamente porque, se 

é verdade que a concessionária tem o direito de cobrar pela energia 

elétrica que foi efetivamente consumida pelo autor, não menos verdade é 

que para essa cobrança ser válida, devem ser adotados critérios 

objetivos, descritos na normatização do sistema, impedindo que a 

chamada recuperação de faturamento se torne um ato de potestatividade 

e arbítrio da concessionária. E aqui se encontra o nó gordio a indicar a 

solução da controvérsia: não há, em ponto nenhuma da Resolução 

normativa, a presunção de que constatada a ruptura dos lacres e selos de 

proteção dos relógios de medição, ou inversão de fases, isolação do 

neutro, etc. no medidor, decorrerá o direito de cobrança por médias ou 

qualquer outro critério de suposição, porque, diz a própria norma, somente 

quando não for possível aferir o subfaturamento por outras vias, é que se 

admitirá a mensuração por estimativa. Valendo-se, então, de uma das 

fórmulas para medição aproximada do faturamento não medido, conforme 

estampado na Carta ao Cliente (id. 22288453), a concessionária tomando 

por referência a Média dos Três Maiores Valores Regulares, medidos no 

período de janeiro a março de 2010, encontrou o montante de 7.354 kWh 

não faturados corretamente, o que suscitou a cobrança da diferença 

apontada = 4.982kWh. Acontece que, é forçoso relembrar, as fórmulas de 

recuperação válida dos consumos não faturados estão definidas no art. 

130 da Resolução n. 404/2010, e nesse particular, há um claro e evidente 

limite de retroação temporal se a metodologia utilizada for a apuração pela 

média dos três maiores consumos faturados, qual seja, os doze ciclos 

anteriores ao início da irregularidade. Conforme definido na Resolução n. 

414/2010 da ANEEL, ciclo de faturamento é o período correspondente ao 

faturamento de determinada unidade consumidora, conforme intervalo de 

tempo estabelecido na própria Resolução, que pode ser o período de 

leitura (o lapso entre 27 e 33 dias corridos de apuração – art. 84 da 

Resolução) ou outros intervalos temporais aplicáveis quando não tenha 

havido medição regular nos períodos antecedentes à detecção de 

irregularidade no medidor, o que não é o caso dos autos. Desse modo, ao 

se debruçar os olhos no documento encaminhado ao consumidor 

verifica-se que, sem respeitar limitação alguma, a ré, utilizando o ciclo 

anual de 2010, ou seja, mais de 6 anos antes da irregularidade apontada, 

elegeu os 3 maiores faturamentos desse período e a partir daí realizou a 

cobrança, o que está absolutamente contrário à normatização do setor. 

Constatado o erro no proceder, evidente que o valor faturado e cobrado 

está errado, mas isso não significa dizer que inexistia débito ou que todo 

valor pago, ante a confissão de dívida feita pelo autor seja indevido e 

muito menos que essa cobrança resultou em dano extrapatrimonial 

passível de indenização. Em verdade, basta ler o documento oficial trazido 

aos autos pela concessionária, para que se encontre as referências 

corretas à mensuração do afirmado subfaturamento de consumo, porque 

no id. 22288453, pág. 3 encontra-se a indicação de todas médias de 

consumo no período de 12 ciclos de pelo menos 30 dias, anteriores à 

junho de 2016 (data de início da aferição do consumo a recuperar). De 

acordo com o documento acostado aos autos, entre junho/2015 e 

junho/2016, as três maiores médias de consumo são de junho, agosto de 

2015 e maio de 2016 (301, 302 e 315kw/h por mês), o que, adotando a 

fórmula de cálculo demonstrada, significa: Média dos Três Maiores 

Valores Regulares (306)/30 x Somatório nº dias (273), totalizando o 

montante de 2.784,60kWh, o que, considerando aquilo que já havia sido 

faturado (2.372 kWh), representa uma diferença de 412,60kWh a serem 

recuperados, isto é, 4.560,40 kWh a menos do que o cobrado. Sendo 

assim, é certo que o valor apurado pela ré era excessivo e que os 

montantes pagos pelo autor precisam se adequar ao quantum 

efetivamente devido, mas isso longe está de caracterizar cobrança 

abusiva ou de má-fé, que enseje aplicação da regra da repetição do 

indébito em dobro e, repita-se, muito menos se configura como ato ilícito 

violador dos valores da personalidade do devedor. Por conseguinte, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão judicializada para, 

reconhecer a validade do procedimento de recuperação da energia 

subfaturada na UC instalada na residência do autor, mas diminuir o 

quantum de consumo recuperado, declarando como devido somente o 

equivalente a 412,60kWh, determinando a restituição do montante que 

sobejar a este referencial de consumo, de forma simples. Juros de mora a 

partir da citação válida e correção monetária incidentes a partir de cada 
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desembolso dos valores reconhecidos como indébito. Rejeito o pedido de 

devolução em dobro e a indenização por danos morais. Sem custas nem 

honorários, nos termos da legislação aplicável aos JECs. Publicado no PJe. 

Transitada em julgado, se nada requerido, arquive-se. Juína (MT), 12 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Autos nº: 

1001154-17.2019.8.11.0025 Requerente: Antonio Monteiro Requerida: 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A VISTOS, Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de 

indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretende o 

autor ver reconhecida a ilegalidade/abusividade na cobrança de faturas 

de consumo de energia elétrica decorrentes da chamada “recuperação de 

faturamento” ante a constatação de defeitos no aparelho medidor 

instalado na unidade consumidora do imóvel pertencente a ele. Em 

apertada síntese, afirmou o autor ser proprietário do imóvel situado na Av. 

Governador Pedro Celestino, n° 533, Setor Industrial, cidade de Juína-MT, 

nonde se acha instalada a Unidade Consumidora de nº 6/55375-0, que ao 

ser vistoriada e periciado o relógio medidor, constatou-se uma 

anormalidade na apuração da energia, porque “o elemento móvel (disco 

geométrico) estava parcialmente preso”, e, diante dessa aferição, a 

distribuidora de energia encaminhou-lhe a “Carta ao Cliente”, datada de 

outubro de 2017, informando que diante da apuração da anormalidade, 

havia sido emitida nova fatura de recuperação de consumo, no valor de 

R$ 4.028,17 (quatro mil e vinte e oito reais e dezessete centavos), 

relativamente ao período de outubro/2016 a junho/2017, com a qual 

discorda, uma vez que, segundo alega, não houve alteração de consumo 

entre o período anterior e o posterior à instalação do medidor 

alegadamente irregular, não se justificando a cobrança realizada pela 

concessionária. Afirma que pressionado com a iminência de ter o 

fornecimento de energia interrompido, assinou termo de confissão de 

dívida, no dia 28/02/2018, no valor de R$ 4.223,56 (quatro mil reais 

duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), parcelando em 

20 meses o débito, dos quais, até a propositura da ação haviam sido 

pagos 15, somando o valor de R$ 2.984,55, que pretende sejam 

restituídos, além de buscar a declaração de nulidade das faturas 

recuperadas e a cominação de ordem proibitiva de inscrição da dívida em 

bancos de dados de restrição ao crédito e, principalmente, corte do 

fornecimento do insumo. Por seu turno, argumentou a ré que constatada a 

anomalia no medidor de consumo, estabelece a própria normatização do 

setor energético que a recuperação do consumo, após a observância do 

regular procedimento administrativo, em que haja garantia de contraditório 

e ampla defesa ao consumidor/usuário, é medida válida e escorreita, não 

havendo nisso qualquer ilegalidade. Aduziu, ainda, que houve a expedição 

do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 513540, indicando as 

evidências constatadas, com registro fotográfico das anomalias, que, 

ademais, foi acompanhado pelo próprio demandante, o que apontaria de 

modo indelével o respeito ao devido processo legal e a higidez da 

apuração administrativa. De saída, é preciso que se estabeleça uma 

premissa básica: a captação irregular de energia pelo relógio instalado na 

UC do autor não é uma suposição, uma inferência técnica da 

concessionária e sim um fato concreto, certificado pelo INMETRO, a partir 

de laudo de constatação técnica, porque o medidor foi REPROVADO pelo 

órgão administrativo. Destarte, não há “suposta” anomalia como pretende 

sugerir o requerente, ela é concreta e comprovada e, por isso mesmo, 

enseja o direito do concessionário em realizar o procedimento de 

recuperação do consumo não mensurado, ex vi do que estabelece a 

Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. A questão fulcral está é em saber se o 

valor apurado pela distribuidora de energia e questionado pelo autor 

corresponde ao chamado consumo real (ou pelo menos aproximado) da 

energia não mensurada pelo defeito no medidor. Nesse diapasão, editou a 

ANEEL, como agência reguladora do sistema energético nacional, normas 

que disciplinam os procedimentos a serem adotados no caso de 

constatação de adulteração de medidores de consumo consolidadas na 

Resolução nº 414/2000, que, naquilo que importa ao deslinde da 

controvérsia estabelece que: Art. 130. Comprovado o procedimento 

irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve 

apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles 

apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, 

aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 

170: I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, 

proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da 

irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1º do art. 129; II – 

aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de 

medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que 

os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III – 

utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de 

potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos 

completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) IV – 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V – 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Note-se: há um caminho a ser 

seguido a partir da lavratura do T.O.I. que não se resume em calcular, 

aleatoriamente, o quantum de energia subfaturada, exatamente porque, se 

é verdade que a concessionária tem o direito de cobrar pela energia 

elétrica que foi efetivamente consumida pelo autor, não menos verdade é 

que para essa cobrança ser válida, devem ser adotados critérios 

objetivos, descritos na normatização do sistema, impedindo que a 

chamada recuperação de faturamento se torne um ato de potestatividade 

e arbítrio da concessionária. E aqui se encontra o nó gordio a indicar a 

solução da controvérsia: não há, em ponto nenhuma da Resolução 

normativa, a presunção de que constatada a ruptura dos lacres e selos de 

proteção dos relógios de medição, ou inversão de fases, isolação do 

neutro, etc. no medidor, decorrerá o direito de cobrança por médias ou 

qualquer outro critério de suposição, porque, diz a própria norma, somente 

quando não for possível aferir o subfaturamento por outras vias, é que se 

admitirá a mensuração por estimativa. Valendo-se, então, de uma das 

fórmulas para medição aproximada do faturamento não medido, conforme 

estampado na Carta ao Cliente (id. 22288453), a concessionária tomando 

por referência a Média dos Três Maiores Valores Regulares, medidos no 

período de janeiro a março de 2010, encontrou o montante de 7.354 kWh 

não faturados corretamente, o que suscitou a cobrança da diferença 

apontada = 4.982kWh. Acontece que, é forçoso relembrar, as fórmulas de 

recuperação válida dos consumos não faturados estão definidas no art. 

130 da Resolução n. 404/2010, e nesse particular, há um claro e evidente 

limite de retroação temporal se a metodologia utilizada for a apuração pela 

média dos três maiores consumos faturados, qual seja, os doze ciclos 

anteriores ao início da irregularidade. Conforme definido na Resolução n. 

414/2010 da ANEEL, ciclo de faturamento é o período correspondente ao 

faturamento de determinada unidade consumidora, conforme intervalo de 

tempo estabelecido na própria Resolução, que pode ser o período de 

leitura (o lapso entre 27 e 33 dias corridos de apuração – art. 84 da 

Resolução) ou outros intervalos temporais aplicáveis quando não tenha 

havido medição regular nos períodos antecedentes à detecção de 

irregularidade no medidor, o que não é o caso dos autos. Desse modo, ao 

se debruçar os olhos no documento encaminhado ao consumidor 

verifica-se que, sem respeitar limitação alguma, a ré, utilizando o ciclo 

anual de 2010, ou seja, mais de 6 anos antes da irregularidade apontada, 

elegeu os 3 maiores faturamentos desse período e a partir daí realizou a 

cobrança, o que está absolutamente contrário à normatização do setor. 
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Constatado o erro no proceder, evidente que o valor faturado e cobrado 

está errado, mas isso não significa dizer que inexistia débito ou que todo 

valor pago, ante a confissão de dívida feita pelo autor seja indevido e 

muito menos que essa cobrança resultou em dano extrapatrimonial 

passível de indenização. Em verdade, basta ler o documento oficial trazido 

aos autos pela concessionária, para que se encontre as referências 

corretas à mensuração do afirmado subfaturamento de consumo, porque 

no id. 22288453, pág. 3 encontra-se a indicação de todas médias de 

consumo no período de 12 ciclos de pelo menos 30 dias, anteriores à 

junho de 2016 (data de início da aferição do consumo a recuperar). De 

acordo com o documento acostado aos autos, entre junho/2015 e 

junho/2016, as três maiores médias de consumo são de junho, agosto de 

2015 e maio de 2016 (301, 302 e 315kw/h por mês), o que, adotando a 

fórmula de cálculo demonstrada, significa: Média dos Três Maiores 

Valores Regulares (306)/30 x Somatório nº dias (273), totalizando o 

montante de 2.784,60kWh, o que, considerando aquilo que já havia sido 

faturado (2.372 kWh), representa uma diferença de 412,60kWh a serem 

recuperados, isto é, 4.560,40 kWh a menos do que o cobrado. Sendo 

assim, é certo que o valor apurado pela ré era excessivo e que os 

montantes pagos pelo autor precisam se adequar ao quantum 

efetivamente devido, mas isso longe está de caracterizar cobrança 

abusiva ou de má-fé, que enseje aplicação da regra da repetição do 

indébito em dobro e, repita-se, muito menos se configura como ato ilícito 

violador dos valores da personalidade do devedor. Por conseguinte, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão judicializada para, 

reconhecer a validade do procedimento de recuperação da energia 

subfaturada na UC instalada na residência do autor, mas diminuir o 

quantum de consumo recuperado, declarando como devido somente o 

equivalente a 412,60kWh, determinando a restituição do montante que 

sobejar a este referencial de consumo, de forma simples. Juros de mora a 

partir da citação válida e correção monetária incidentes a partir de cada 

desembolso dos valores reconhecidos como indébito. Rejeito o pedido de 

devolução em dobro e a indenização por danos morais. Sem custas nem 

honorários, nos termos da legislação aplicável aos JECs. Publicado no PJe. 

Transitada em julgado, se nada requerido, arquive-se. Juína (MT), 12 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Autos nº: 

1001769-07.2019.8.11.0025 Requerente: Rosangela Fermina da Cunha 

Requerida: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A VISTOS, 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de 

ação ordinária de indenização por danos morais advindos de falhas na 

prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica por parte da 

empresa demandada, cujas questões fáticas já estão suficientemente 

esclarecidas, dispensando a dilação probatória em audiência. Em síntese, 

pretende a autora o reconhecimento do cometimento de ato ilícito pela ré, 

que, a seu julgo, seria causador, por si só, de ofensas à 

personalidade/intimidade dela como consumidora do serviços prestados 

pela demandada, o que autorizaria e justificaria a indenização perseguida 

na ação em comento. A sua vez, reconhecendo o erro administrativo 

afirmado pela autora (cálculo abusivo e totalmente divorciado da realidade 

do consumo de energia elétrica pela U.C. n. 6/58093-6 relativamente aos 

meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019), afirma a ré que revisou 

os faturamentos de consumo, admitiu o equívoco, revogou as cobranças 

nos valores em excesso e restituiu o montante que havia sido pago a 

maior pela consumidora, o que afastaria a extensão que se pretende dar 

aos danos perquiridos na inicial. Colocadas as questões nesses termos, 

há, primeiramente, que se atestar o óbvio: a cobrança das faturas dos 

meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, com relação ao medidor 

instalado na residência da autora, foram, indiscutivelmente, excessivas, 

injustificáveis e caracterizam falha na prestação do serviço. Fixada essa 

premissa básica, a questão que se levanta é aferir se esse erro da 

empresa distribuidora de energia é passível de configurar dano 

extrapatrimonial que justifique a indenização por dano moral, como busca 

alcançar a autora. De saída, é necessário cravar uma ideia: a 

suspensão/interrupção de energia elétrica não é, por si só, causadora de 

danos de índole não patrimonial e essa exegese está sedimentada na 

jurisprudência da Corte Cidadã, que malgrado reconheça que a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica seja um fato incomum e 

que provoca dissabores na vida moderna, compreende que dano moral 

abarca, somente, as situações extraordinárias capazes de ofender o 

âmago da personalidade do ofendido, não se verificando pura e 

simplesmente do ilícito contratual. É essencial essa clareza, como bem 

acentuou a Ministra Nancy Andrighi “a jurisprudência do STJ vem 

evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis”, ou seja, a ideia 

que permeou por décadas o raciocínio jurídico e jurisprudencial, de que o 

chamado “dano moral puro” se verificaria sempre in re ipsa, não é mais um 

dogma tão facilmente aceito pela Corte Superior, que voltando os olhos 

aos elementos formadores do dano moral, assinala que a ocorrência da 

lesão extrapatrimonial deverá sempre ser aferida concretamente, das 

particularidades do caso em si e não de premissas abstratas relativas ao 

fato ilícito por si só. Em resumo: a interrupção do fornecimento, por erro ou 

desídia da distribuidora de energia elétrica é mesmo fato ilícito e causa, 

sim, dissabores, desgostos, incômodos ao consumidor, mas dano moral 

só haverá se esses constrangimentos, analisados pontualmente, sejam 

suficientes a abalar o equilíbrio interno, o conforto da intimidade do 

cidadão. Colho da lição jurisprudencial: “[...] Mister salientar que, na 

hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos 

supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua 

residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse 

ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave 

sofrimento ou angústia. 20. Salienta-se que não se está a concluir pela 

ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É 

inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua 

residência, foi vítima de dissabores. 21. O que não se admite é que tais 

dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a 

atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em 

sociedade. 22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam 

aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o 

Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do 

mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua 

residência, o pedido de compensação de danos morais não procede...” 

(STJ, REsp nº 1.705.314 - RS , Relatora: Ministra Nancy Andrighi). Postas 

as questões nesses termos, voltando os olhos ao caso em concreto, 

afirmou a demandante que: (i) o faturamento da energia elétrica consumida 

pela U.C. nº 6/58093-6, nos meses de dezembro/18 e janeiro/19 foi 

absurdamente equivocado, porque de uma média de 300kw/h, passou a 

um montante de 2.129 kWh, em dezembro de 2018 e 1.016 kwh, em janeiro 

de 2019, majorando a conta que girava em torno de R$ 300,00, para uma 

média de R$ 1.350,00/mês (R$ 1.880,72 e R$ 905,87); (ii) ademais da 

mensuração abusivamente errada e mesmo diante das impugnações 

apresentadas pela consumidora, a requerida, encaminhou um funcionário 

até a residência, que fez a retirada do relógio de medição para aferição, 

mas manteve as cobranças, e, no dia 22/01/2019, efetuou o corte do 

fornecimento da energia, alegando inadimplência dos valores contestados; 

(iii) diante da situação de interrupção do fornecimento do insumo 

essencial, a consumidora pagou integralmente o débito da fatura do mês 

de janeiro/2019, parcelou a fatura do mês anterior e firmou termo de 

confissão de dívida e só assim teve sua energia restabelecida; (iv) 

somente após apresentar reclamação no órgão de defesa do consumidor 

(PROCON), é que a autora, três meses depois do corte de energia (em 

abril de 2019) logrou êxito em ver reconhecida pela ré a falha na medição 

e consequentemente, o desfazimento da cobrança, com a devolução dos 

valores pagos, em forma de compensação dos créditos com as faturas 

vincendas de energia elétrica dos meses de junho a setembro de 2019. 

Esse panorama fático demonstra que, inobstante a falha tenha sido 

remediada, que a cobrança indevida tenha sido compensada, o desenrolar 

dos acontecimentos (cobrança excessiva; não aceitação da impugnação 
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da consumidora; interrupção do fornecimento da energia mesmo havendo 

contestação administrativa do faturamento; demora de mais de 90 dias 

para restituição dos valores cobrados e mesmo assim, por força de 

reclamação administrativa veiculada pela consumidora) desborda da 

normalidade e se coloca além de um aborrecimento contratual. Diante de 

tudo isso, considerando toda a peculiaridade dos fatos, reconheço a 

existência da lesão extrapatrimonial e arbitro a indenização perquirida na 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que 

a meu juízo, serve para compensar os dissabores e a irritação passados 

nos meses de infortúnio contratual, e, ao mesmo tempo, podem significar 

desestímulo, desencorajamento da prestadora de serviços na reiteração 

dessa espécie de conduta desleixada e extremamente burocrática, que 

somente intensifica as violações comezinhas da legislação consumerista, 

funcionando a indenização como medida de caráter 

sancionatório-pedagógico. Pelo exposto, forte no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão vestibular, para condenar a requerida 

ao pagamento da importância de R$ 4.000,00, a título de danos morais 

conforme reconhecido na fundamentação decisória, incidindo juros de 

mora desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da 

fixação do quantum indenizatório, nos termos do entendimento sufragado 

pela Seção de Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP. Sem 

custas processuais nem honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais; havendo pedido de cumprimento de sentença, altere-se a 

classe processual e promovam-se os atos necessários ao 

processamento da fase executória. Publicado no PJe. Às providências. 

Juína (MT), 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Autos nº: 

1001769-07.2019.8.11.0025 Requerente: Rosangela Fermina da Cunha 

Requerida: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A VISTOS, 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de 

ação ordinária de indenização por danos morais advindos de falhas na 

prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica por parte da 

empresa demandada, cujas questões fáticas já estão suficientemente 

esclarecidas, dispensando a dilação probatória em audiência. Em síntese, 

pretende a autora o reconhecimento do cometimento de ato ilícito pela ré, 

que, a seu julgo, seria causador, por si só, de ofensas à 

personalidade/intimidade dela como consumidora do serviços prestados 

pela demandada, o que autorizaria e justificaria a indenização perseguida 

na ação em comento. A sua vez, reconhecendo o erro administrativo 

afirmado pela autora (cálculo abusivo e totalmente divorciado da realidade 

do consumo de energia elétrica pela U.C. n. 6/58093-6 relativamente aos 

meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019), afirma a ré que revisou 

os faturamentos de consumo, admitiu o equívoco, revogou as cobranças 

nos valores em excesso e restituiu o montante que havia sido pago a 

maior pela consumidora, o que afastaria a extensão que se pretende dar 

aos danos perquiridos na inicial. Colocadas as questões nesses termos, 

há, primeiramente, que se atestar o óbvio: a cobrança das faturas dos 

meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, com relação ao medidor 

instalado na residência da autora, foram, indiscutivelmente, excessivas, 

injustificáveis e caracterizam falha na prestação do serviço. Fixada essa 

premissa básica, a questão que se levanta é aferir se esse erro da 

empresa distribuidora de energia é passível de configurar dano 

extrapatrimonial que justifique a indenização por dano moral, como busca 

alcançar a autora. De saída, é necessário cravar uma ideia: a 

suspensão/interrupção de energia elétrica não é, por si só, causadora de 

danos de índole não patrimonial e essa exegese está sedimentada na 

jurisprudência da Corte Cidadã, que malgrado reconheça que a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica seja um fato incomum e 

que provoca dissabores na vida moderna, compreende que dano moral 

abarca, somente, as situações extraordinárias capazes de ofender o 

âmago da personalidade do ofendido, não se verificando pura e 

simplesmente do ilícito contratual. É essencial essa clareza, como bem 

acentuou a Ministra Nancy Andrighi “a jurisprudência do STJ vem 

evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis”, ou seja, a ideia 

que permeou por décadas o raciocínio jurídico e jurisprudencial, de que o 

chamado “dano moral puro” se verificaria sempre in re ipsa, não é mais um 

dogma tão facilmente aceito pela Corte Superior, que voltando os olhos 

aos elementos formadores do dano moral, assinala que a ocorrência da 

lesão extrapatrimonial deverá sempre ser aferida concretamente, das 

particularidades do caso em si e não de premissas abstratas relativas ao 

fato ilícito por si só. Em resumo: a interrupção do fornecimento, por erro ou 

desídia da distribuidora de energia elétrica é mesmo fato ilícito e causa, 

sim, dissabores, desgostos, incômodos ao consumidor, mas dano moral 

só haverá se esses constrangimentos, analisados pontualmente, sejam 

suficientes a abalar o equilíbrio interno, o conforto da intimidade do 

cidadão. Colho da lição jurisprudencial: “[...] Mister salientar que, na 

hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos 

supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua 

residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse 

ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave 

sofrimento ou angústia. 20. Salienta-se que não se está a concluir pela 

ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É 

inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua 

residência, foi vítima de dissabores. 21. O que não se admite é que tais 

dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a 

atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em 

sociedade. 22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam 

aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o 

Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do 

mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua 

residência, o pedido de compensação de danos morais não procede...” 

(STJ, REsp nº 1.705.314 - RS , Relatora: Ministra Nancy Andrighi). Postas 

as questões nesses termos, voltando os olhos ao caso em concreto, 

afirmou a demandante que: (i) o faturamento da energia elétrica consumida 

pela U.C. nº 6/58093-6, nos meses de dezembro/18 e janeiro/19 foi 

absurdamente equivocado, porque de uma média de 300kw/h, passou a 

um montante de 2.129 kWh, em dezembro de 2018 e 1.016 kwh, em janeiro 

de 2019, majorando a conta que girava em torno de R$ 300,00, para uma 

média de R$ 1.350,00/mês (R$ 1.880,72 e R$ 905,87); (ii) ademais da 

mensuração abusivamente errada e mesmo diante das impugnações 

apresentadas pela consumidora, a requerida, encaminhou um funcionário 

até a residência, que fez a retirada do relógio de medição para aferição, 

mas manteve as cobranças, e, no dia 22/01/2019, efetuou o corte do 

fornecimento da energia, alegando inadimplência dos valores contestados; 

(iii) diante da situação de interrupção do fornecimento do insumo 

essencial, a consumidora pagou integralmente o débito da fatura do mês 

de janeiro/2019, parcelou a fatura do mês anterior e firmou termo de 

confissão de dívida e só assim teve sua energia restabelecida; (iv) 

somente após apresentar reclamação no órgão de defesa do consumidor 

(PROCON), é que a autora, três meses depois do corte de energia (em 

abril de 2019) logrou êxito em ver reconhecida pela ré a falha na medição 

e consequentemente, o desfazimento da cobrança, com a devolução dos 

valores pagos, em forma de compensação dos créditos com as faturas 

vincendas de energia elétrica dos meses de junho a setembro de 2019. 

Esse panorama fático demonstra que, inobstante a falha tenha sido 

remediada, que a cobrança indevida tenha sido compensada, o desenrolar 

dos acontecimentos (cobrança excessiva; não aceitação da impugnação 

da consumidora; interrupção do fornecimento da energia mesmo havendo 

contestação administrativa do faturamento; demora de mais de 90 dias 

para restituição dos valores cobrados e mesmo assim, por força de 

reclamação administrativa veiculada pela consumidora) desborda da 

normalidade e se coloca além de um aborrecimento contratual. Diante de 

tudo isso, considerando toda a peculiaridade dos fatos, reconheço a 

existência da lesão extrapatrimonial e arbitro a indenização perquirida na 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que 
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a meu juízo, serve para compensar os dissabores e a irritação passados 

nos meses de infortúnio contratual, e, ao mesmo tempo, podem significar 

desestímulo, desencorajamento da prestadora de serviços na reiteração 

dessa espécie de conduta desleixada e extremamente burocrática, que 

somente intensifica as violações comezinhas da legislação consumerista, 

funcionando a indenização como medida de caráter 

sancionatório-pedagógico. Pelo exposto, forte no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão vestibular, para condenar a requerida 

ao pagamento da importância de R$ 4.000,00, a título de danos morais 

conforme reconhecido na fundamentação decisória, incidindo juros de 

mora desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da 

fixação do quantum indenizatório, nos termos do entendimento sufragado 

pela Seção de Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP. Sem 

custas processuais nem honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais; havendo pedido de cumprimento de sentença, altere-se a 

classe processual e promovam-se os atos necessários ao 

processamento da fase executória. Publicado no PJe. Às providências. 

Juína (MT), 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000089-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000089-55.2017.8.11.0025 

Exequente: Gilmar da Cruz e Sousa Executado: Estado de Mato Grosso 

VISTOS. Novo pedido de constrição (sequestro) de verbas públicas, 

fundado na regra do art. 17, § 2º da Lei Federal n. 10.259/2001, porque, 

comprovadamente, mesmo instado a quitar a dívida pública ou indicar um 

calendário oficial de pagamentos, manteve-se inerte o ente estatal, 

justificando o pedido formulado pelo exequente. De saída, é preciso que 

esse primeiro ponto fique bem caracterizado: há mora comprovada; há 

atraso além do prazo legal estabelecido para pagamento da RPV, e, sendo 

assim, o pedido apresentado é, sem sombra de dúvidas, justificável. 

Acontece que, como vem sendo repetido por este juízo, diante de uma 

dicotomia de valores juridicamente protegidos (a reserva do possível como 

vetor analítico das despesas públicas versus a escassez orçamentária, 

de um lado, e o caráter alimentar da contraprestação àquele que 

nobremente desempenhou múnus público em defesa dos mais 

necessitados), a solução mais correta é, na dicção da doutrina 

constitucionalista, aplicar no caso concreto a ideia de ponderação, de 

proporcionalidade. Vale dizer: não se está aqui defendendo ‘calote 

estatal’, e nem se criando ‘moratória de dívida pública sem previsão legal’, 

mas sim, buscando ajustar a óbvia carência de recursos orçamentários 

estatais com as obrigações legais e judiciais que lhe são impostas. Dito 

isso, é fato notório, reconhecido pelo Conselho Seccional da OAB/MT e 

divulgado na imprensa, que somente no ano de 2019 o Estado de MT 

pagou quantia superior a R$ 4.700.000,00, assim como restou 

estabelecido nos órgãos administrativos, que a Secretaria de Estado de 

Fazenda (SEFAZ/MT) repassará, mensalmente, à Procuradoria Geral do 

Estado, a importância de R$ 500.000,00, para pagamento de RPVs, e isso 

significa dizer que, ainda que não seja ideal, que não seja o panorama 

legalmente desejado, longe está de configurar omissão irresponsável ou 

recusa pura e simples de pagamento de dívidas públicas. É, ao reverso, 

materialização da reserva do possível: não há verba pública para se quitar 

todas dívidas, então, contingencia-se o pagamento e ele vai sendo feito, 

de forma continuada, ainda que em parcelas, o quem, aliás, é realidade 

inconteste na Comarca, porque, além dos quase R$ 200.000,00 pagos 

somente no segundo semestre de 2019, neste ano, recém iniciado, já 

foram quitadas 6 RPVs (cods. 120096, 119753, 100042, 105063, 109097 e 

105242), somando R$ 88.260,67, de liquidação, repita-se, em pouco mais 

de 1 mês e meio de retorno das atividades forenses. Tudo isso posto, e 

considerando que a execução remonta ao ano de 2017, quando existem 

outras RPVs postas em cobrança, que datam de mais de três lustros de 

tempo de tramitação, a mim não se afigura razoável o deferimento do 

pedido de sequestro. Repita-se: os pagamentos estão sendo feitos; há 

regularidade nas quitações (meio milhão de reais mensais destinados a 

essa despesa, exclusivamente), e, tudo isso, desautoriza a adoção de 

medidas desproporcionais, que somente comprometerão, ainda mais, o 

frágil equilíbrio das contas públicas. Forte em tais ideias, rejeito o pedido 

de sequestro imediato de verbas públicas, ressaltando, que futuros e 

eventuais pedidos de constrição de verbas orçamentárias estaduais 

serão analisados e deferidos de acordo com a ordem cronológica e 

respeitando a fila de requisições de pequeno valor pela data de expedição 

da requisição. Publicado no PJe. Às providências. Juína/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001436-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001436-26.2017.8.11.0025 

Exequente: Gilmar da Cruz e Sousa Executado: Estado de Mato Grosso 

VISTOS. Novo pedido de constrição (sequestro) de verbas públicas, 

fundado na regra do art. 17, § 2º da Lei Federal n. 10.259/2001, porque, 

comprovadamente, mesmo instado a quitar a dívida pública ou indicar um 

calendário oficial de pagamentos, manteve-se inerte o ente estatal, 

justificando o pedido formulado pelo exequente. De saída, é preciso que 

esse primeiro ponto fique bem caracterizado: há mora comprovada; há 

atraso além do prazo legal estabelecido para pagamento da RPV, e, sendo 

assim, o pedido apresentado é, sem sombra de dúvidas, justificável. 

Acontece que, como vem sendo repetido por este juízo, diante de uma 

dicotomia de valores juridicamente protegidos (a reserva do possível como 

vetor analítico das despesas públicas versus a escassez orçamentária, 

de um lado, e o caráter alimentar da contraprestação àquele que 

nobremente desempenhou múnus público em defesa dos mais 

necessitados), a solução mais correta é, na dicção da doutrina 

constitucionalista, aplicar no caso concreto a ideia de ponderação, de 

proporcionalidade. Vale dizer: não se está aqui defendendo ‘calote 

estatal’, e nem se criando ‘moratória de dívida pública sem previsão legal’, 

mas sim, buscando ajustar a óbvia carência de recursos orçamentários 

estatais com as obrigações legais e judiciais que lhe são impostas. Dito 

isso, é fato notório, reconhecido pelo Conselho Seccional da OAB/MT e 

divulgado na imprensa, que somente no ano de 2019 o Estado de MT 

pagou quantia superior a R$ 4.700.000,00, assim como restou 

estabelecido nos órgãos administrativos, que a Secretaria de Estado de 

Fazenda (SEFAZ/MT) repassará, mensalmente, à Procuradoria Geral do 

Estado, a importância de R$ 500.000,00, para pagamento de RPVs, e isso 

significa dizer que, ainda que não seja ideal, que não seja o panorama 

legalmente desejado, longe está de configurar omissão irresponsável ou 

recusa pura e simples de pagamento de dívidas públicas. É, ao reverso, 

materialização da reserva do possível: não há verba pública para se quitar 

todas dívidas, então, contingencia-se o pagamento e ele vai sendo feito, 

de forma continuada, ainda que em parcelas, o quem, aliás, é realidade 

inconteste na Comarca, porque, além dos quase R$ 200.000,00 pagos 

somente no segundo semestre de 2019, neste ano, recém iniciado, já 

foram quitadas 6 RPVs (cods. 120096, 119753, 100042, 105063, 109097 e 

105242), somando R$ 88.260,67, de liquidação, repita-se, em pouco mais 

de 1 mês e meio de retorno das atividades forenses. Tudo isso posto, e 

considerando que a execução remonta ao ano de 2017, quando existem 

outras RPVs postas em cobrança, que datam de mais de três lustros de 

tempo de tramitação, a mim não se afigura razoável o deferimento do 

pedido de sequestro. Repita-se: os pagamentos estão sendo feitos; há 

regularidade nas quitações (meio milhão de reais mensais destinados a 

essa despesa, exclusivamente), e, tudo isso, desautoriza a adoção de 

medidas desproporcionais, que somente comprometerão, ainda mais, o 

frágil equilíbrio das contas públicas. Forte em tais ideias, rejeito o pedido 

de sequestro imediato de verbas públicas, ressaltando, que futuros e 

eventuais pedidos de constrição de verbas orçamentárias estaduais 

serão analisados e deferidos de acordo com a ordem cronológica e 

respeitando a fila de requisições de pequeno valor pela data de expedição 

da requisição. Publicado no PJe. Às providências. Juína/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000369-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a petição 

(id. 30225268), bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000860-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 30223263), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89132 Nr: 3295-70.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA COELHO, NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Forte em tais premissas, rejeito o pedido de inclusão dos honorários de 

sucumbência no cálculo de liquidação.Por outro, defiro o pleito de 

refazimento do cálculo para acrescentar os honorários fixados no 

processo n. 504/2004 (1 URH), já que não computados na conta 

apresentada à fl. 181 e, havendo pública e notória modificação do sistema 

de liquidação de dívidas públicas judicializadas, que se acha estampado 

no Provimento n. 06/2020–CM, determino a utilização do sistema SRP 2.0 

para liquidação do débito, devendo o feito ser encaminhado ao Cartório 

Distribuidor e Contador para as devidas providências. Refeitos os cálculos 

e não havendo impugnação das partes, expeça-se a requisição de 

pagamento nos moldes do que determina o art. 535, do CPC. Às 

providências.Juína/MT, 10 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 32460 Nr: 996-33.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA WAGNER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Ante ao exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada 

pelo devedor e DECLARO PRESCRITA a pretensão do exequente, 

julgando, por consequência, EXTINTO o presente processo, com exame do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Certifique a Secretaria quanto ao levantamento dos valores 

penhorados à fl. 92. Na hipótese de não ter sido expedido o alvará, 

determino a restituição em favor do executado, que deverá ser intimado a 

apresentar seus dados bancários para posterior levantamento.Isento do 

pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 

9.099/95).Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.P. I. C.Às providências.Juína, 11 de março de 

2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003938-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003938-09.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES EXECUTADO: 

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME, FQM - INSTITUTO 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Em análise detida dos autos, verifico que 

realmente a sentença prolatada em ID 30009730 foi lançada 

equivocadamente nos presentes autos, eis que se refere a outras partes 

e feito. Assim, DEFIRO o pleito de ID 30083657, para o fim de chamar o 

feito à ordem e tonar sem efeito a sentença citada. Ademais, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003938-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003938-09.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES EXECUTADO: 

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME, FQM - INSTITUTO 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Em análise detida dos autos, verifico que 

realmente a sentença prolatada em ID 30009730 foi lançada 

equivocadamente nos presentes autos, eis que se refere a outras partes 

e feito. Assim, DEFIRO o pleito de ID 30083657, para o fim de chamar o 

feito à ordem e tonar sem efeito a sentença citada. Ademais, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DOS REIS DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1004032-54.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DEVAIR DOS REIS DA COSTA Vistos. Reportam-se os autos de “AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO” movida por BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

em desfavor de DEVAIR DOS REIS DA COSTA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, visando reaver o bem móvel descrito na inicial, 

ante a inadimplência do requerido. Recebida a inicial e deferida a liminar de 

busca e apreensão em id. 27329304. Devidamente apreendido, o veiculo 

foi entregue ao depositário e, na mesma oportunidade, o requerido foi 

devidamente citado, como se vê em ids. 27878008; 17878009 e 27878011. 

Os autos vieram-me conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; (...).” (negritos acrescidos). 

Desta feita, a cognição do Juízo resume-se à questão unicamente de 

direito, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de 

sentença. Com efeito, convém destacar que o Banco demonstrou à 

colação, fazer jus à procedência do pedido, uma vez que trouxe 

efetivamente comprovou a mora da parte devedora quanto ao pagamento 

das prestações, além do próprio instrumento contratual. Vale consignar, 

ainda, que todo o trâmite do vertente procedimento seguiu o rito do 

Decreto-lei n. 911/69, com a alteração da Lei n. 10.931/2004, de sorte que 

a incidência do § 1º do artigo 3° do aludido Decreto-lei se mostra 

imperativo, visto que tanto a propriedade como a posse plena e exclusiva 

do mencionado veículo se consolidaram no patrimônio do credor fiduciário. 

Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou revogar a liminar 

eventualmente concedida, o que, nos autos, restou sobejamente 

comprovada. Ex positis, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, DECLARAR definitivamente 

CONSOLIDADOS nas mãos do requerente o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar 

TORNO DEFINITIVA. OFICIE-SE o DETRAN respectivo, comunicando estar a 

parte autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar, 

DEVENDO PERMANECER nos autos os títulos, ou, se pretendida a 

substituição, que a faça por cópias autenticadas. DETERMINO ainda que 

seja dada baixa em eventual restrição do veiculo coso tenha sido 

realizada pelo Sistema RENAJUD. Para tanto, permaneçam os autos em 

Gabinete para efetivação, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa. Por oportuno, DECLARO EXTINTO o 

feito com RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do inciso I do art. 487 do 

NCPC. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Após, transitada em 

julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DOS REIS DA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000561-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SORROCHE WILL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000561-30.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

REQUERIDO: FERNANDO SORROCHE WILL Vistos. Reportam-se os autos 

de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” movida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI 

SUDOESTE MT/PA, em desfavor de FERNANDO SORROCHE WILL, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando reaver o bem móvel descrito 

na inicial, ante a inadimplência do requerido. Recebida a inicial e deferida a 

liminar de busca e apreensão em id. 1970362. Devidamente apreendido, o 

veiculo foi entregue ao depositário e, na mesma oportunidade, o requerido 

foi devidamente citado, como se vê em ids. 290055686 e 290056696. Os 

autos vieram-me conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; (...).” (negritos acrescidos). Desta feita, a 

cognição do Juízo resume-se à questão unicamente de direito, de modo 

que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença. Com 

efeito, convém destacar que o Banco demonstrou à colação, fazer jus à 

procedência do pedido, uma vez que trouxe efetivamente comprovou a 

mora da parte devedora quanto ao pagamento das prestações, além do 

próprio instrumento contratual. Vale consignar, ainda, que todo o trâmite 

do vertente procedimento seguiu o rito do Decreto-lei n. 911/69, com a 

alteração da Lei n. 10.931/2004, de sorte que a incidência do § 1º do 

artigo 3° do aludido Decreto-lei se mostra imperativo, visto que tanto a 

propriedade como a posse plena e exclusiva do mencionado veículo se 

consolidaram no patrimônio do credor fiduciário. Em suma, caberá à 

sentença apenas confirmar ou revogar a liminar eventualmente concedida, 

o que, nos autos, restou sobejamente comprovada. Ex positis, com 

fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

autora para, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO DEFINITIVA. OFICIE-SE o 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas. DETERMINO ainda que seja dada baixa em eventual 

restrição do veiculo coso tenha sido realizada pelo Sistema RENAJUD. 

Para tanto, permaneçam os autos em Gabinete para efetivação, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa. Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO nos termos do inciso I do art. 487 do NCPC. P.R.I.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Após, transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 06 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000561-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SORROCHE WILL (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 
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cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

ato deprecado, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento 

para posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000013-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALAN DE SOUZA MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000013-05.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ROSELI DOS SANTOS EXECUTADO: WILSON ALAN DE 

SOUZA MARQUES Vistos. Trata-se os autos de “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA DE ALIMENTOS” proposta por JOÃO GABRIEL DOS SANTOS 

MARQUES representado por sua genitora, a Sr.ª ROSELI DOS SANTOS, 

em desfavor de WILSON ALAN DE SOUZA MARQUES, todos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte requerida requestou 

pela extinção do feito, eis que a parte autora quedou-se inerte no 

processo, deixando, pois de promover as diligências que lhe incumbiam. 

Na oportunidade, pugna o causídico atuante pela requerida, pela 

majoração dos honorários advocatícios em 05 cinco URHs, consoante se 

vê em id. 28175418. Instado a se manifestar, a D. Defensoria Pública 

ratificou o requerimento pela extinção do feito, conforme se vê em id. 

29627691. Da mesma forma, o Ministério Público, por sua vez, figurando 

nos autos como custus legis, também requestou pela extinção do 

processo (id. 29864057). Vieram-me os autos conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, ante a ausência 

de movimentação processual, implica na extinção do processo, "ex vi" do 

art. 485, inciso III do CPC. Considerando que a parte autora apesar de 

devidamente intimada se manteve silente, não resta outra alternativa 

senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. 

No mais, quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios 

pleiteado pelo d. advogado nomeado nos autos para representar o 

requerido, tenho que merece parcial deferimento. Em que pese esta 

Magistrada reconheça a importância do múnus público exercido pelo 

advogado dativo, cumpre assinalar que os honorários advocatícios devem 

ser fixados em consonância com o principio da proporcionalidade e os 

critérios dispostos no art. 20, §3º, CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS DO ASSISTENTE JUDICIÁRIO. 

MÚNUS ASSUMIDO APÓS A CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO EM 2,5 URH. 

PATROCÍNIO DE 3 DOS 4 ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO 

AUTOR. MAJORAÇÃO DA VERBA PARA 3,75 URH (75% DO VALOR DO 

ITEM 15 DO ANEXO ÚNICO DA LEI ESTADUAL N. 155-1997). PEDIDO DE 

FIXAÇÃO DE URH EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do 

Anexo Único, item 15, da Lei Estadual n. 155-1997, o assistente deve ser 

remunerado, nas ações de alimentos, em 5 URH. Entretanto, nos termos do 

artigo 13 da referida lei, o magistrado pode reduzir o valor estipulado na 

tabela quando o defensor não patrocina a causa desde o início. Assim, 

tendo o mandatário realizado três dos quatro atos praticados pelo autor, a 

majoração de sua verba honorária é medida obrigatória. A fixação de URH 

em razão da interposição de apelo pelo assistente judiciário é devida 

apenas quando o mandatário é constituído, exclusivamente, para a 

finalidade de recorrer, na forma do item 41 do Anexo Único da Lei Estadual 

n. 155-1997. (TJ-SC - AC: 657243 SC 2011.065724-3, Relator: Luiz Carlos 

Freyesleben, Data de Julgamento: 05/10/2011, Segunda Câmara de Direito 

Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Imbituba). Desta feita, 

considerado a complexidade do caso em vago, e, considerando que o 

patrono representou devidamente o requerido, FIXO os respectivos 

honorários em 1,5 (um e meio) URHs, sendo este o valor total arbitrado. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão. CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas remanescentes, contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade, eis que a mesma fora contemplada pela gratuidade da justiça. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 05 de março de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000145-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000145-62.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAQUIM DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do 

CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de modo que se 

INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos 

em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não apresentada 

impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001813-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCIA DA SILVA LEOPOLDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001813-05.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: CONSTANCIA DA SILVA LEOPOLDO EXECUTADO: INSS 

Vistos. Em razão da nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, o cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, a impugnação apresentada pelo devedor não se sujeita às regras 

comuns de execução, e, consequentemente, do não impedimento de 

prática de atos executivos em razão do recebimento dessa forma de 

defesa do devedor. Não se pode averiguar sob a ótica dos efeitos da 

impugnação apresentada pela Fazenda Pública, ou seja, se a mesma 

possui efeito suspensivo ou não, eis que a previsão constitucional para a 

expedição de precatório traz como consequência inevitável o 

sobrestamento do trâmite do procedimento do cumprimento de sentença. 

Diante o exposto, RECEBO impugnação à execução de sentença, uma vez 

que são tempestivos, e SUSPENDO a execução. Ademais, nos termos do 

art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu 

advogado, para opor a impugnação à execução no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a 

impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Empós, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos 

do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou designação de 

audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do NCPC. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 de março de 

2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001787-07.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MENDONCA SCATOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001787-07.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCINEIA MENDONCA SCATOLIN REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por 

LUCINÉIA MENDONÇA SCATOLIN contra o INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um 

ato e outro, após a citação do requerido, a autora requereu a desistência 

da ação. Instado, o requerido manifestou que só seria cabível sua 

concordância em caso de renúncia. A autora manifestou contrária ao 

pleito de renúncia, requerendo a homologação da desistência. Após, 

vieram os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Prefacialmente, cabe registrar que, como bem aduzido pela 

demandada, a desistência só pode ser aceita se o autor renunciar ao 

direito a que se funda ação, nos termos da Lei nº 9469 em seu artigo 3º, in 

verbis: "Art. 3º As autoridades indicadas no caput do art. 1º poderão 

concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer 

valores desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que 

se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil)." 

Entretanto, é cediço que o benefício previdenciário é irrenunciável, sendo 

in casu apenas renunciável o direto da presente ação, não havendo 

prejuízos a homologação da renúncia arguida pela demandada, tendo em 

vista que, se proposta nova ação, as condições serão diversas, eis que a 

condição da autora e as provas a serem produzidas serão distintas, 

podendo ser analisado de preenchidos os requisito do benefício pleiteado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO 

DE DESISTÊNCIA FORMULADO NO CURSO DA AÇÃO E APÓS O PRAZO 

DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONSENTIMENTO DO RÉU. 

RENUNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. OBSERVÂNCIA DO 

DISPOSTO NO ART. 3º DA LEI Nº 9.469/97. SENTENÇA ANULADA. 1. A 

sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do CPC/2015, face ao pedido de desistência formulado pela parte 

autora. 2. Decorrido o prazo de resposta, para que possa ser acolhido o 

pedido de desistência do autor é imprescindível o consentimento da parte 

ré, conforme a regra do artigo 485, § 4º, do CPC/2015 e no caso da 

Fazenda Pública o art. 3º da lei 9.4649/97, a aquiescência somente pode 

se dar quando houver renúncia sobre o direito em que se funda a ação. 3. 

O Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou a aplicação de tal dispositivo 

em julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 

1267995/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 27/06/2012, DJe 03/08/2012). 4. A renúncia ao direito em que 

se funda a ação não importa prejuízo para novo pedido de benefício, se 

alteradas as condições fáticas que ensejaram a ação, posto que o direito 

de requerer o benefício previdenciário é irrenunciável. 5. Apelação 

provida. Sentença anulada, com o retorno dos autos à instância de origem 

para o regular prosseguimento do feito. (AC 0029609-81.2018.4.01.9199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 21/03/2019 PAG.) Pelo exposto, HOMOLOGO a 

renúncia em todos os seus termos, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “c”, do CPC. CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, contudo, SUSPENDO sua exigibilidade eis 

que beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.98, do CPC e lei 

1.060/50. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001831-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DALBEM LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001831-26.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE REU: CLINICA DALBEM 

LTDA - EPP Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática processual 

introduzida pelo CPC, em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo 

legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a 

quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a interposição do 

apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso de apelação pelo 

requerido, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se 

apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), 

intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do 

recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, 

§1º, do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, 

do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 12 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DALBEM LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001831-26.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE REU: CLINICA DALBEM 

LTDA - EPP Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática processual 

introduzida pelo CPC, em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo 

legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a 

quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a interposição do 

apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso de apelação pelo 

requerido, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se 

apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), 

intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do 

recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, 

§1º, do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, 

do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 12 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003359-61.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CATIA MILENES AMANCIO REU: 29.979.036.0001-40 - 
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Com o olhar 

volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, em que pese 

o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do 

juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação 

adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte 

contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou 

do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003339-70.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FERMINO CASTILHO JUNIOR REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERMINO 

CASTILHO JÚNIOR objurgando o decisum exarado em id. 28103077, sob o 

fundamento de que este Juízo incorreu em obscuridade e erro material 

quando da prolação da sentença. Segundo alegações do embargante, 

houve omissão no decisum proferido quanto à restituição de um valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) debitado da conta poupança do mesmo, bem 

como no que se refere à inclusão da restituição da parcela debitada, de 

valor R$ 2.682,76 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e 

seis centavos) no dispositivo da sentença. Outrossim, assevera, ainda, 

que o decisum prolatado omitiu-se quanto à incidência de juros e correção 

monetária, bem como quanto ao marco inicial do prazo de restituição dos 

valores objetos de descontos. Instado a se manifestar acerca dos 

embargos opostos, o embargado rechaçou os argumentos registrados 

pelo embargante, requestando, pois, pelo seu indeferimento. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). No caso sub judice, 

esquadrinhando detidamente os autos, verifico que razão assiste o 

embargante no que diz respeito à omissão da parcela indevidamente 

debitada, bem como do valor ilicitamente transferido. Explico. Deveras, da 

análise do decisum objurgado proferido em id. 28103077, de se notar que, 

de fato, este Juízo omitiu-se quanto à parcela de R$ 2.682,76 (dois mil 

seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) no dispositivo 

da sentença. Quanto à delimitação do marco inicial do prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), vislumbro que igualmente não restou especificado, 

para o cumprimento da ordem de restituição/ressarcimento, razão pela 

qual, consigno que o prazo de 48h será contabilizado a contar da data de 

intimação da parte requerida acerca da sentença proferida. Noutra 

vertente, de se notar, ainda, a existência de erro material na sentença 

prolatada, eis que este Juízo determinou a restituição do valor de R$ 

49.184,00 (quarenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais), valor cujo 

qual se refere ao contrato de empréstimo a que refuta o autor. Tal 

hipótese configuraria evidente enriquecimento ilícito da parte do autor, eis 

que não é crível e tampouco razoável que se determine a 

restituição/ressarcimento de um valor cujo qual o autor refuta como sendo 

de origem ilícita. Tratar-se-ia, pois, de pedido juridicamente impossível, 

visto que não há lógica plausível o autor requerer a nulidade de um 

contrato de empréstimo e, ao mesmo tempo, pleitear o 

ressarcimento/restituição do valor oriundo do mesmo contrato. Desta feita, 

o correto é determinar a nulidade e consequente cancelamento do 

contrato de empréstimo objeto dos autos. Quanto à incidência de juros e 

correção monetária, tenho que fora acertadamente fixada por este Juízo. 

Isto porque, é entendimento pacífico no cenário jurídico pátrio acerca da 

aplicabilidade da correção monetária e juros de mora. A propósito, o E. 

Superior Tribunal de Justiça/STJ sumulou tal entendimento (Sumula 362 do 

STJ), o qual preceitua: “a correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso”. Por todo exposto, RECEBO os presentes 

embargos declaratórios e no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, 

JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC. DESTARTE, ONDE SE LÊ: 

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

confirmando a tutela alhures deferida, para DECLARAR NULA a relação 

jurídica entre as partes no que tange ao contrato de empréstimo objeto dos 

autos, no valor de R$ 49.185,00 (quarenta e novel mil, cento e oitenta e 

cinco reais). Por consectário, CONFIRMO os efeitos da tutela antecipada 

outrora deferida, para tornar o mandamento nela constante em 

DEFINITIVO. DEFIRO o pedido do estorno requestado pelo requerente 

discriminadas no item “b” da exordial, de modo que DETERMINO à 

instituição financeira ré que restitua, em 48h (quarenta e oito horas) os 

seguintes valores discriminados: Crédito de Empréstimo no valor de R$ 

49.184,00 (quarenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais): · R$ 

7.000,00 (sete mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 

56377-3, agência 0675; · R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à 

transferência para a conta corrente 35897-5, agência 3142; · R$ 6.400,00 

(seis mil e quatrocentos reais) - referente à transferência para a conta 

corrente 23861-9, agência 1541; · R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - referente 

à transferência para a conta corrente 56377-3, agência 0675; · R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) - referente à transferência para a conta 

corrente 13226-8, agência 4311; · R$ 1.600,00 (mil e seiscentos mil reais) 

- referente à transferência para a conta corrente 510066969, agência 

3472. No mais, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (a correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO do valor de R$2.682,76 (dois mil, 

seiscentos e oitenta e dois reais e seis centavos), debitado da conta 

bancária do autor na data de 21/08/2019, bem como de demais valores 

eventualmente descontados, este, devidamente atualizado desde o evento 

danoso, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da initmação 

desta decisum. CONDENO a requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba 

FIXO em 10% sobre o valor da condenação, exegese do art. 85, §2º, o 

mesmo Códex.” LEIA-SE: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para 

DECLARAR NULA a relação jurídica entre as partes no que tange ao 

contrato de empréstimo objeto dos autos,, bem como para DETERMINAR a 

restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente do 

autor, abaixo elencados, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), tendo 
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como marco inicial de referido prazo a partir da intimação deste decisum: · 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à transferência para a conta 

corrente 56377-3, agência 0675; · R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente 

à transferência para a conta corrente 35897-5, agência 3142; · R$ 

6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) - referente à transferência para a 

conta corrente 23861-9, agência 1541; · R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - 

referente à transferência para a conta corrente 56377-3, agência 2879; · 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - referente à transferência para a conta 

corrente 13226-8, agência 4311; · R$ 1.600,00 (mil e seiscentos mil reais) 

- referente à transferência para a conta corrente 510066969, agência 

3472; · R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à movimentação bancária 

de débito da conta poupança do autor. Por consectário, CONFIRMO os 

efeitos da tutela antecipada outrora deferida, para tornar o mandamento 

nela constante em DEFINITIVO. No mais, CONDENO a requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba 

FIXO em 10% sobre o valor da condenação, exegese do art. 85, §2º, o 

mesmo Códex.” Mantenho os demais termos da sentença incólumes, tal 

como proferida. Decorrido o prazo recursal sem que nada tenha sido 

pedido pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 12 de 

março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003339-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINO CASTILHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003339-70.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FERMINO CASTILHO JUNIOR REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERMINO 

CASTILHO JÚNIOR objurgando o decisum exarado em id. 28103077, sob o 

fundamento de que este Juízo incorreu em obscuridade e erro material 

quando da prolação da sentença. Segundo alegações do embargante, 

houve omissão no decisum proferido quanto à restituição de um valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) debitado da conta poupança do mesmo, bem 

como no que se refere à inclusão da restituição da parcela debitada, de 

valor R$ 2.682,76 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e 

seis centavos) no dispositivo da sentença. Outrossim, assevera, ainda, 

que o decisum prolatado omitiu-se quanto à incidência de juros e correção 

monetária, bem como quanto ao marco inicial do prazo de restituição dos 

valores objetos de descontos. Instado a se manifestar acerca dos 

embargos opostos, o embargado rechaçou os argumentos registrados 

pelo embargante, requestando, pois, pelo seu indeferimento. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). No caso sub judice, 

esquadrinhando detidamente os autos, verifico que razão assiste o 

embargante no que diz respeito à omissão da parcela indevidamente 

debitada, bem como do valor ilicitamente transferido. Explico. Deveras, da 

análise do decisum objurgado proferido em id. 28103077, de se notar que, 

de fato, este Juízo omitiu-se quanto à parcela de R$ 2.682,76 (dois mil 

seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) no dispositivo 

da sentença. Quanto à delimitação do marco inicial do prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), vislumbro que igualmente não restou especificado, 

para o cumprimento da ordem de restituição/ressarcimento, razão pela 

qual, consigno que o prazo de 48h será contabilizado a contar da data de 

intimação da parte requerida acerca da sentença proferida. Noutra 

vertente, de se notar, ainda, a existência de erro material na sentença 

prolatada, eis que este Juízo determinou a restituição do valor de R$ 

49.184,00 (quarenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais), valor cujo 

qual se refere ao contrato de empréstimo a que refuta o autor. Tal 

hipótese configuraria evidente enriquecimento ilícito da parte do autor, eis 

que não é crível e tampouco razoável que se determine a 

restituição/ressarcimento de um valor cujo qual o autor refuta como sendo 

de origem ilícita. Tratar-se-ia, pois, de pedido juridicamente impossível, 

visto que não há lógica plausível o autor requerer a nulidade de um 

contrato de empréstimo e, ao mesmo tempo, pleitear o 

ressarcimento/restituição do valor oriundo do mesmo contrato. Desta feita, 

o correto é determinar a nulidade e consequente cancelamento do 

contrato de empréstimo objeto dos autos. Quanto à incidência de juros e 

correção monetária, tenho que fora acertadamente fixada por este Juízo. 

Isto porque, é entendimento pacífico no cenário jurídico pátrio acerca da 

aplicabilidade da correção monetária e juros de mora. A propósito, o E. 

Superior Tribunal de Justiça/STJ sumulou tal entendimento (Sumula 362 do 

STJ), o qual preceitua: “a correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso”. Por todo exposto, RECEBO os presentes 

embargos declaratórios e no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, 

JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC. DESTARTE, ONDE SE LÊ: 

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

confirmando a tutela alhures deferida, para DECLARAR NULA a relação 

jurídica entre as partes no que tange ao contrato de empréstimo objeto dos 

autos, no valor de R$ 49.185,00 (quarenta e novel mil, cento e oitenta e 

cinco reais). Por consectário, CONFIRMO os efeitos da tutela antecipada 

outrora deferida, para tornar o mandamento nela constante em 

DEFINITIVO. DEFIRO o pedido do estorno requestado pelo requerente 

discriminadas no item “b” da exordial, de modo que DETERMINO à 

instituição financeira ré que restitua, em 48h (quarenta e oito horas) os 

seguintes valores discriminados: Crédito de Empréstimo no valor de R$ 

49.184,00 (quarenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais): · R$ 

7.000,00 (sete mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 

56377-3, agência 0675; · R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à 

transferência para a conta corrente 35897-5, agência 3142; · R$ 6.400,00 

(seis mil e quatrocentos reais) - referente à transferência para a conta 

corrente 23861-9, agência 1541; · R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - referente 

à transferência para a conta corrente 56377-3, agência 0675; · R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) - referente à transferência para a conta 

corrente 13226-8, agência 4311; · R$ 1.600,00 (mil e seiscentos mil reais) 

- referente à transferência para a conta corrente 510066969, agência 

3472. No mais, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (a correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO do valor de R$2.682,76 (dois mil, 

seiscentos e oitenta e dois reais e seis centavos), debitado da conta 

bancária do autor na data de 21/08/2019, bem como de demais valores 

eventualmente descontados, este, devidamente atualizado desde o evento 
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danoso, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da initmação 

desta decisum. CONDENO a requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba 

FIXO em 10% sobre o valor da condenação, exegese do art. 85, §2º, o 

mesmo Códex.” LEIA-SE: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para 

DECLARAR NULA a relação jurídica entre as partes no que tange ao 

contrato de empréstimo objeto dos autos,, bem como para DETERMINAR a 

restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente do 

autor, abaixo elencados, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), tendo 

como marco inicial de referido prazo a partir da intimação deste decisum: · 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à transferência para a conta 

corrente 56377-3, agência 0675; · R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente 

à transferência para a conta corrente 35897-5, agência 3142; · R$ 

6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) - referente à transferência para a 

conta corrente 23861-9, agência 1541; · R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - 

referente à transferência para a conta corrente 56377-3, agência 2879; · 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - referente à transferência para a conta 

corrente 13226-8, agência 4311; · R$ 1.600,00 (mil e seiscentos mil reais) 

- referente à transferência para a conta corrente 510066969, agência 

3472; · R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à movimentação bancária 

de débito da conta poupança do autor. Por consectário, CONFIRMO os 

efeitos da tutela antecipada outrora deferida, para tornar o mandamento 

nela constante em DEFINITIVO. No mais, CONDENO a requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba 

FIXO em 10% sobre o valor da condenação, exegese do art. 85, §2º, o 

mesmo Códex.” Mantenho os demais termos da sentença incólumes, tal 

como proferida. Decorrido o prazo recursal sem que nada tenha sido 

pedido pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 12 de 

março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000652-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARQUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000652-57.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ZILDA MARQUES DA COSTA REU: INSS AGENCIA DE 

CÁCERES MT Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática processual 

introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo 

legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a 

quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a interposição do 

apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso de apelação pela 

parte recorrente, intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, 

§1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida 

(art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC. III. 

Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se 

os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as 

homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 

932 do NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001379-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO n. 

1001379-16.2018.8.11.0011 Valor da causa: R$ 17.538,03 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: CELIA 

PEREIRA DA SILVA - ME Endereço: Rua Chiareli Passavat, 296, Bairro 

Jardim Favo de Mel, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

INTIMANDO: CELIA PEREIRA DA SILVA - ME - Endereço: Rua Chiareli 

Passavat, 296, Bairro Jardim Favo de Mel, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da 

sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo 

transcrita, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de 

CELIA PEREIRA DA SILVA - ME, devidamente qualificados nos autos.Entre 

um ato e outro, a parte autora informa que a requerida pagou o débito em 

atraso, razão pela qual pleiteou a extinção do feito por perda 

superveniente do objeto.Após, vieram os autos conclusos.É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.A lide posta em discussão não 

exige maiores delongas, ante a perda do objeto da demanda, eis que não 

subsistem mais os motivos que ensejaram a propositura da presente 

ação.Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, e art. 493, ambos do CPC.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento do valor da causa, 

nos termos do art. 85 do CPC.Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 5 de fevereiro de 2020 Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ODETE PEREIRA DA CUNHA, digitei. 

MIRASSOL D'OESTE, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001379-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001379-16.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CELIA PEREIRA DA SILVA - ME Vistos. Cuida-se de “AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO” proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de CELIA PEREIRA DA SILVA - ME, 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte autora 

informa que a requerida pagou o débito em atraso, razão pela qual pleiteou 

a extinção do feito por perda superveniente do objeto. Após, vieram os 

autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante a perda do 

objeto da demanda, eis que não subsistem mais os motivos que ensejaram 

a propositura da presente ação. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, e art. 493, 

ambos do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por 

cento do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Com o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215489 Nr: 2939-49.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARÉ NOVAES, para devolução dos autos nº 

2939-49.2014.811.0011, Protocolo 215489, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000798-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAVI DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Processo n. 

1000798-64.2019.8.11.0011 Requerente: JOSÉ DAVI DE LIMA SOUZA 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por José Pereira em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao recebimento de aposentadoria por 

invalidez. O requerente aduziu ser filiado ao Regime Geral da Previdência 

Social na qualidade de empregado. Relatou o autor ter sido acometido por 

moléstias que o incapacitaram para exercício de suas atividades laborais. 

Asseverou ter formulado requerimento administrativo, entretanto, a 

autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a justificativa de “Falta de 

Comprovação como segurado (a).”. Diante de tais asserções, o autor 

pugnou pela concessão de aposentadoria por invalidez. Citado, o 

requerido apresentou defesa e quesitos à perícia médica. Na sequência, 

foi designada perícia médica. Realizado o ato e instadas a se 

manifestarem quanto ao laudo pericial, apenas o autor se manifestou. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido em ID n. 24762532, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Ademais, o requerido arguiu prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma vez que o 

requerimento administrativo foi apresentou 23/06/2018 e o ajuizamento da 

ação se deu em 12/04/2019, ou seja, não há falar em prescrição 

quinquenal. Verifica-se que o requerente pleiteia a concessão de 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, como contribuinte facultativo, de 

modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, 

se mostra configurada. De outro vértice, em análise aos autos e ao laudo 

pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa do autor é 

TOTAL e PERMANENTE. Nesta senda, como já salientado, o segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 
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devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003374-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GONCALVES DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003374-30.2019.8.11.0011 Autor (a): SONIA GONÇALVES DA 

SILVA FERREIRA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Sonia Gonçalves 

da Silva Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 

que se busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por 

idade decorrente de trabalho rural. A requerente teria pleiteado 

administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria tido seu 

pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que não teria 

comprovado o efetivo exercício de atividade rural. Disse ainda que realiza 

atividades rurícolas desde tenra idade, pois auxiliava seus pais em regime 

de economia familiar. Logo após, aos 18 (dezoito) anos de idade casou-se 

e deste casamento adveio dois filhos. Todavia, com o divórcio, a autora 

retornou para a casa dos genitores. Para corroborar com suas alegações, 

a requerente amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a 

autarquia requerida apresentou contestação nada dizendo com relação a 

estes autos, apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. Em 

audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas 

arroladas pela requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os 

segurados especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se 

dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 

8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto 

no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora 

Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente 

acostou aos autos diversos documentos, dentre eles o CNIS – Cadastro 

Nacional de Informações Sociais, CAD único (ID n. 23548554 e 23548567), 

notas fiscais de aquisição de produtos rurícolas (ID n. 23550497). Na 

audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao 

afirmarem que conhecem a autora há mais de 20 (vinte) anos, relatando 

as atividades campestres por ela desenvolvida. Disseram ainda que não 

há funcionários para o auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez que 

toda a produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. 

Complementaram que a autora residiu a maior parte de sua vida com os 

genitores, os quais também desempenhavam atividades rurais, tendo se 

mudado recentemente porque eles faleceram. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 
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aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1000738-91.2019.8.11.0011 Autor (a): JOSÉ VICENTE DOS SANTOS 

Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO 

Aqui se tem ação proposta por José Vicente dos Santos em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. O requerente afirmou ter atingido 64 (sessenta e quatro) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Citado, 

o requerido apresentou contestação, nada dizendo com relação a estes 

autos, apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. 

Impugnada a contestação, oportunidade em que o autor rechaçou as 

teses. Saneado o feito, designou-se audiência de instrução e julgamento. 

Por conseguinte, foram inquiridas 02 (duas) testemunhas. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE 

À DECISÃO. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o requerente acostou 

ao feito cópia do CNIS e CTPS, onde constam qualificado como trabalhador 

rural, inexistindo vínculo empregatício urbano. Em audiência de instrução e 

julgamento, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que conhecem o 

autor há uns 20 (vinte) anos, tendo ele sempre desenvolvido atividades 

campestres. Disseram que toda a atividade exercida é para manutenção 

da própria subsistência e de sua família. Sobre a amplitude do alcance que 

a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar Considerando a prova documental, 

corroborada por prova testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício 

da atividade rural pelo período de carência exigido, vez que o autor exerce 

labor rural desde o ano de 1995. Assim sendo, o regime de economia 

familiar, para efeitos de reconhecimento da qualidade de segurado, é um 

sistema de trabalho de mútua assistência e mútua dependência em que 

todos os membros da família trabalham para a subsistência de todo o 

grupo familiar, sendo o caso do autor, uma vez que exercia labor para 

sustento próprio e de sua esposa. A carência Considerando que ficou 

demonstrado que o autor manteve, durante um longo tempo, o trabalho no 

campo, o período de carência é suficiente para se possa reconhecer ao 

requerente a condição de segurado especial, nos termos do artigo 142 da 

Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há prova testemunhal idônea e 

robusta, corroborada por contemporâneo início de prova documental, no 

sentido de que a parte autora laborou por tempo suficiente, atingindo o 

período de carência mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria 

necessidade que o segurado especial esteja em atividade laboral rural 

imediatamente ao requerimento administrativo, se ele já implementou todos 

os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade. Nesse 

sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de representativo da 

controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 

143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que 

estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se 

aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu 

benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 

8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter 

atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por 

idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios 

legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do 

direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os 

requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. 

Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da 

sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo 
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Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, Primeira 

Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, DJe 

10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo o autor demonstrado, 

por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a prova 

testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários anos em 

que o autor permaneceu e ainda permanece trabalhando no campo, como 

trabalhador rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. A inscrição na Previdência Social A inscrição na 

Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no caso de 

segurando especial, para se fazer jus ao benefício de aposentadoria rural. 

Essa condição, por si só, também não autoriza o afastamento do direito ao 

benefício. Isso porque, tendo ficado demonstrado o efetivo exercício de 

atividade rural como segurada especial, em regime de economia familiar, 

não pode ser responsabilizada por filiação a Previdência Social e nem por 

eventuais contribuições sociais não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: 

“1. Caso em que o segurado ajuizou a presente ação em face do 

indeferimento administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, no 

qual a autarquia sustentou insuficiência de carência. 2. Mostra-se 

incontroverso nos autos que o autor foi contratado por empregador rural, 

com registro em carteira profissional desde 1958, razão pela qual não há 

como responsabilizá-lo pela comprovação do recolhimento das 

contribuições. 3. Não ofende o § 2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o 

reconhecimento do tempo de serviço exercido por trabalhador rural 

registrado em carteira profissional para efeito de carência, tendo em vista 

que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na 

legislação de regência, eram os responsáveis pelo custeio do fundo de 

assistência e previdência rural (FUNRURAL). 4. Recurso especial 

improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e Resolução 

STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, Primeira Seção, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 05/12/2013, RIOBTP vol. 297 

p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, tendo o autor demonstrado, por 

documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a prova testemunhal, 

colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários anos em que a autora 

permaneceu e ainda permanece trabalhando no campo, como trabalhadora 

rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o 

seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. 

Prescrição De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 103 da 

Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, considerando que o pedido na esfera 

administrativa foi apresentado em 27/10/2017, há que se considerar que 

há direito à percepção de parcelas a receber pelo autor. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos 

na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento 

da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000953-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FROSE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1000953-67.2019.811.0011 Requerente: APARECIDA FROSE ALVES 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Aparecida Frose Alves em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à pensão morte. A autora afirmou, na 

petição inicial, ser casada com o senhor Rubens Alves, tendo vivido 

maritalmente até o advento da morte deste, a qual ocorrera em 16/06/1992. 

Ressai da inicial que o falecido, juntamente com a autora, sempre 

desempenhou atividade rural em regime de economia familiar. Citado, a 

parte requerida nada manifestou nos autos. Na sequência, designada 

audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

parte autora. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

A pensão por morte O artigo 74 da Lei 8.213/91 prevê o benefício 

previdenciário da pensão por morte: “Art. 74. A pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data.” Para sustentar as afirmativas 

lançadas na inicial, a autora colacionou nos autos cópia da certidão de 

casamento e óbito do senhor Rubens Alves, atestando o advento da morte 

ocorrida 16/06/1992. Foi acostada nos autos a carteira do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, onde consta o senhor Rubens Alves como filiado, 

título definitivo da propriedade rural em que residia, na colônia do distrito 

Sonho Azul, e acordo com a secretaria da agricultura do Estado de Mato 

Grosso. Tais documentos, além de atestarem a comunhão existente entre 

a autora e o falecido, bem ainda o óbito dele, denotam que a profissão 

exercida pelo falecido era lavrador/agricultor. Em audiência de instrução 

realizada, foram inquiridas duas testemunhas, as quais foram firmes em 

afirmar que conheciam o falecido e a requerente há muitos anos, 

ressaltando que conviviam esporadicamente, todavia, laboravam na zona 

rural e todo labor tinha a finalidade da subsistência familiar. Também 

afirmaram que a autora e o falecido permaneceram casados até o advento 

do óbito do senhor Rubens, não tendo a autora outra fonte de renda. 

Sendo assim, a prova testemunhal foi firme e idônea no sentido de 

corroborar a condição de dependente e de trabalho rural desenvolvido 

pelo falecido e a requerente. Ademais, os autos revelam haver prova 

robusta de que a autora, sendo esposa do falecido Rubens Alves, ostenta 

a qualidade de dependente. Além disso, a qualidade de segurado restou 

demonstrada pelos documentos juntados aos autos. DISPOSITIVO Ante 

tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para: a) Reconhecer a condição de dependente da autora 

em relação ao de cujus; b) reconhecer o direito da autora à pensão por 

morte e, em consequência, condenar o réu ao pagamento do montante 

relativo ao benefício previdenciário que seria usufruído por Rubens Alves, 

mais 13 º salário; c) condenar a ré ao pagamento a autora de todas as 

parcelas atrasadas, tendo como termo inicial (data do início do benefício – 

DIB) a data do requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Antecipo a tutela e determino a 

implantação do benefício IMEDIATAMENTE. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão de 

1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 
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incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em se tratando de benefícios previdenciários 

concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao 

índice IPCA-15, incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

Condeno o réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no 

montante equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser 

apurada em liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ. 

Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a 

despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003448-84.2019.8.11.0011
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LOURDES BERGAMASCO DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003448-84.2019.8.11.0011 Autor (a): LOURDES 

BERGAMASCO DE SOUZA ALVES Réus: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por 

Lourdes Bergamasco de Souza Alves em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. A requerente teria 

pleiteado administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria 

tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que não 

teria comprovado o efetivo exercício de atividade rural. Disse ainda que 

realiza atividades rurícolas desde tenra idade, pois auxiliava seus pais em 

regime de economia familiar. Logo após, no ano de 1973 casou-se com Sr. 

Antônio Alves, lavrador, permanecendo na seara rural. Para corroborar 

com suas alegações, a requerente amealhou aos autos diversos 

documentos. Citada, a autarquia requerida apresentou contestação nada 

dizendo com relação a estes autos, apenas reunindo comentários à 

legislação previdenciária. Em audiência de instrução e julgamento, foram 

inquiridas duas testemunhas arroladas pela requerente. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. A previsão da 

aposentadoria por idade para os segurados especiais. A aposentadoria 

por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no 

artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1° Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 

11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade ao segurando especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 

8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para demonstrar a 

verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou aos autos 

diversos documentos, dentre eles o CNIS – Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (ID n. 24032780), CAD único, certidão de casamento 

(ID n. 24032786), onde consta o esposo qualificado como lavrador, notas 

fiscais de aquisição de produtos rurícolas (ID n. 20110811), escritura 

pública declaratória (ID n. 24032790), onde consta a autora qualificada 

como lavradora. Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas 

foram uníssonas ao afirmarem que conhecem a autora há mais de 20 

(vinte) anos, relatando as atividades campestres por ela desenvolvida. 

Disseram ainda que não há funcionários para o auxílio, muito menos 

maquinários agrícolas, vez que toda a produção gira em torno da 

manutenção da própria subsistência. Complementaram que atualmente a 

autora reside na cidade, pois há aproximadamente 02 (dois) anos 

adoeceu, inviabilizando os labores braçais. Sobre a amplitude do alcance 

que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 
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DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000149-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CUSTODIO GAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Processo n. 

1000149-02.2019.8.11.0011 Requerente: JOÃO CUSTÓDIO GAZZI 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação 

proposta por JOÃO CUSTÓDIO GAZZI em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

do restabelecimento da aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu 

ser segurado da Previdência Social na qualidade de “empregado”, 

contudo, teria sido acometido por patologias que o incapacita para 

exercício de suas atividades laborais. Ressai da exordial que o autor teria 

recebido benefício de aposentadoria por invalidez a partir do ano de 2010, 

entrementes, a benesse teria sido cessada indevidamente pela autarquia. 

O autor afirmou que, embora a decisão administrativa proferida pelo 

demandado, a patologia ainda persistiria, razão pela qual requereu o 

reestabelecimento da aposentadoria por invalidez. Citado, o requerido 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu 

preliminares. Na sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial 

juntado em ID n. 24763444. Realizado o ato e instadas a se manifestarem 

quanto ao laudo pericial, a parte autora manifestou pela concordância ao 

laudo. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito quanto à 

coisa julgada, pois segundo ele, o autor já teria sido beneficiado pelos 

autos sob o código 182009, argumento que não acolho porque o benefício 

concedido naquela demanda foi cessado irregularmente, portanto, objeto 

da presente ação. Aduziu ainda a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que o benefício de aposentadoria do requerente foi 

cessado em 07/12/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 30/02/2019, 

ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 24763444 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos. Verifica-se que o 

requerente pleiteia o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portador de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurado do requerente do pedido, 

depreende-se do que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, cujo início, segundo documentação 

idônea acostada ao feito e laudo pericial, deu-se no ano de 2010, de modo 

que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se 

mostra configurada. De outro vértice, em análise aos autos e ao laudo 

pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é 

PARCIAL e PERMANENTE, sem previsibilidade ao retorno das atividades 

laborais. Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação da aposentadoria por invalidez, 

e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 
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devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001989-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001989-81.2018.8.11.0011 AUTOR(A): 

ABEL EVANGELISTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Antes de deliberar quanto ao recurso apresentado, fixo prazo de 15 dias 

para que a parte autora diga se foi implantado o benefício previdenciário 

concedido em sentença. Se não tiver sido implantado, oficie-se à agência 

própria do INSS para cumprimento da ordem e implantação do benefício. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001770-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR DECIO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos 1001770-34.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de concessão de 

auxílio doença cumulada com pedido sucessivo de aposentadoria por 

invalidez. No ID 27529516, o advogado da parte autora informou seu 

falecimento, bem como pugnou pela extinção do feito. É o relatório. Decido. 

Em face do falecimento da parte autora, com espeque no artigo 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Sem condenação em custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações 

e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001811-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LEITE DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1001811-35.2018.8.11.0011 Autor (a): AUGUSTO LEITE DE 

ALBUQUERQUE Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Augusto Leite de 

Albuquerque em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que 

se busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade 

decorrente de trabalho rural. O requerente afirmou ter atingido 63 

(sessenta e três) anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde 

tenra idade. Citado, o requerido apresentou contestação, nada dizendo 

com relação a estes autos, apenas reunindo comentários à legislação 

previdenciária. Impugnada a contestação, oportunidade em que o autor 

rechaçou as teses. Saneado o feito, designou-se audiência de instrução e 

julgamento. Por conseguinte, foram inquiridas 02 (duas) testemunhas. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO. A previsão da aposentadoria por idade para os 

segurados especiais A aposentadoria por idade para aqueles que se 

dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 

8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto 

no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora 

Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o requerente 

acostou ao feito cópia da certidão de casamento, onde consta qualificado 

como lavrador (ID n.16677179), notas fiscais de aquisição de produtos 

para uso no campo no ano de 2006/2007 (ID n.16677584) e outros 

documentos relativos ao INCRA (ID n. 27661861). Há também atestado de 

vacinação contra brucelose, datado de 20/02/2004, constando o 

requerente como produtor rural. Em audiência de instrução e julgamento, 

as testemunhas foram uníssonas em afirmar que conhecem o autor há 

muitos anos, tendo ele sempre desenvolvido atividades campestres. 

Disseram que toda a atividade exercida é para manutenção da própria 

subsistência e de sua família. Sobre a amplitude do alcance que a prova 

testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção 

do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), 

submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a 

apresentação de um início de prova material, sem delimitar o documento 

mais antigo como termo inicial do período a ser computado, contanto que 

corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 

2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo autor como 

início de prova material foram corroborados por prova testemunhal firme e 

coesa e podem ser estendidos tanto para períodos anteriores como 

posteriores ao documento mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 

1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 

25/10/2016, DJe 10/11/2016) O regime de economia familiar Considerando 

a prova documental, corroborada por prova testemunhal segura, ficou 

demonstrado o exercício da atividade rural pelo período de carência 

exigido, vez que o autor exerce labor rural desde tenra idade. Assim 

sendo, o regime de economia familiar, para efeitos de reconhecimento da 

qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência e 

mútua dependência em que todos os membros da família trabalham para a 

subsistência de todo o grupo familiar, sendo o caso do autor, uma vez que 

exercia labor para sustento próprio e de sua esposa. A carência 

Considerando que ficou demonstrado que o autor manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer ao requerente a condição de segurado especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 
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representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo o autor 

demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que o autor permaneceu e ainda permanece trabalhando no 

campo, como trabalhador rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. A inscrição na Previdência Social A 

inscrição na Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no 

caso de segurando especial, para se fazer jus ao benefício de 

aposentadoria rural. Essa condição, por si só, também não autoriza o 

afastamento do direito ao benefício. Isso porque, tendo ficado 

demonstrado o efetivo exercício de atividade rural como segurada 

especial, em regime de economia familiar, não pode ser responsabilizada 

por filiação a Previdência Social e nem por eventuais contribuições sociais 

não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: “1. Caso em que o segurado 

ajuizou a presente ação em face do indeferimento administrativo de 

aposentadoria por tempo de serviço, no qual a autarquia sustentou 

insuficiência de carência. 2. Mostra-se incontroverso nos autos que o 

autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira 

profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo 

pela comprovação do recolhimento das contribuições. 3. Não ofende o § 

2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o reconhecimento do tempo de serviço 

exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para 

efeito de carência, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com 

as demais fontes previstas na legislação de regência, eram os 

responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural 

(FUNRURAL). 4. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do 

art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 

05/12/2013, RIOBTP vol. 297 p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, 

tendo o autor demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio 

rural e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que a autora permaneceu e ainda 

permanece trabalhando no campo, como trabalhadora rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. Prescrição De 

acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 103 da Lei 

8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam 

ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil. Sendo assim, considerando que o pedido na esfera administrativa foi 

apresentado em 24/02/2015, há que se considerar que há direito à 

percepção de parcelas a receber pelo autor. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à aposentadoria 

rural por idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderá ser executado após o 

trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a 

benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão 

de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária incide desde o 

vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 

e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, 

aplicando-se o índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado digitalmente) 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito
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ARLETE PEREIRA LIMA (AUTOR(A))
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1001810-50.2018.811.0011 Requerente: ARLETE PEREIRA LIMA 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Arlete Pereira Lima em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 61 (sessenta e um ano) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Ressai 

da inicial que a requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entrementes, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia 

ré. Para corroborar com suas alegações, a requerente amealhou aos 

autos vários documentos. Citado, o requerido nada se manifestou. Por 

conseguinte, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foram 

inquiridas duas testemunhas arroladas pela requerente. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A previsão da aposentadoria 

por idade para os segurados especiais A aposentadoria por idade para 

aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, 

caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria 

por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, a requerente acostou nos autos cópia de sua certidão de 

casamento, por meio da qual extrai-se a qualidade de lavrador de seu 

cônjuge. O casamento realizou-se em 1978, tendo o documento sido 

lavrado no ano de 2014. A requerente acostou certidão de nascimento, 

cujo teor indica que o seu genitor desempenhava atividades campestres 

(ID n. 16683963). Foi juntado nos autos declaração de residência expedida 

pelo MST, onde certifica ser a autora lavradora e residir no acampamento 

Casso Henrique Ramos desde o ano de 2012. Juntou ainda recibos das 

contribuições do acampamento rural em ID n. 25873602. Demais disso, o 

CNIS não atesta vínculo empregatício urbano. Na audiência de instrução e 

julgamento, a testemunha inquirida perante este Juízo, foi taxativa ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 648 de 1073



afirmar que conhece a requerente desde quando eram crianças, estando 

a autora, até os dias de hoje, desempenhado atividades que a qualificam 

como lavradora. Disse ainda que a autora sempre foi lavradora, pois 

trabalhava para o sustento próprio e de sua família, não possuía 

maquinários, tampouco empregados. Registrou que a requerente ainda 

vive na zona rural, contudo, em decorrência de problemas de saúde, não 

desempenha as funções campestres. Sobre a amplitude do alcance que a 

prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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Código n. 1001276-09.2018.8.11.0011 Autor (a): DIVINA MESSIAS 

CABRAL Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Divina Messias Cabral em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Disse ainda que realizou atividades rurícolas desde tenra 

idade, a saber: 08 (oito) anos, pois auxiliava seus pais e irmãos em regime 

de economia familiar. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 649 de 1073



Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos certidão de casamento, onde consta seu esposo qualificado 

como lavrador, notas fiscais de aquisição de produtos rurícolas e CNIS 

atestando a inexistência de vínculo empregatício urbano. Na audiência de 

instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem 

que conhecem a autora há mais de 40 (quarenta) anos, relatando as 

atividades campestres por ela desenvolvida. Disseram ainda que não há 

funcionários para o auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez que 

toda a produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. 

Complementaram que a autora sempre cultivou e plantou arroz, feijão, 

banana, mandioca e etc, para o mantimento familiar. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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Código: 1001779-30.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

LUSINETE ANTONIA DE PAULA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 

A requerente aduziu ser filiada ao Regime Geral da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por patologias que a teriam incapacitada 

para exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado 

requerimento administrativo, entretanto, a autarquia teria indeferido o 

pedido do benefício sob o fundamento de não constatação de 

incapacidade laborativa. Diante de tais asserções, a autora pugnou pela 

conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Recebida a 

inicial, este Juízo deferiu a liminar, designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. Na 

sequência, a autora apresentou impugnação. Laudo pericial acostado no 

id n.º 22826228. Devidamente intimada, a parte autora manifestou 

concordância ao laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos conclusos. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 22826228, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Ademais, analisando detidamente os autos 

verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que a requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão do benefício de 

auxílio-doença em 03/07/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

22/11/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. A 

requerente pleiteia a conversão do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas de saúde que a 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época laborava na qualidade de “empregado” e “contribuinte individual”, 

de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 

8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em análise aos autos e 

ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa da 

autora é TOTAL e PERMANENTE. Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, 

ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal. Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1000947-94.2018.811.0011 Autor: EMILIO DA SILVA Réu: Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação 

proposta por EMILIO DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência. O requerente 

aduz ser portador de patológicas incapacitantes, sendo elas: “CID 10 M 

51.1- Transtornos de Discos Lombares e de Outros Discos Intervertebrais 

Com Radiculopatia, CID 10 M 50.1- Transtorno do Disco Cervical Com 

Radiculopatia e CID 10 M 53.9 - Dorsopatia Não Especificada” (sic), de 

modo que necessita de cuidados especiais, inclusive acompanhamento 

médico. Além dos relatos da doença, o requerente afirma ser 

hipossuficiente, de modo que pode não prover seu sustento, requerendo, 

portanto, a concessão de benefício assistencial à pessoa portadora de 

deficiência. Recebida a inicial, a tutela foi indeferida, nomeado perito 

médico e determinado a realização de estudo socioeconômico. Citada, a 

autarquia ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal e no mérito nada disse sobre estes autos, apenas 

teceu comentários à legislação previdenciária. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Apresentado o laudo, a parte ré requereu a 

improcedência do feito. Laudo socioeconômico juntado em ID n. 17017311. 

Laudo pericial juntado em ID n. 20496107. Instados, a parte autora 
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manifestou favoravelmente pelo resultado dos laudos, em contrapartida, a 

parte ré nada disse. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Preliminarmente, HOMOLOGO os laudos periciais contidos em ID n. 

17017311 e 20496107 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. O benefício de prestação continuada 

à pessoa com deficiência O benefício assistencial está previsto no artigo 

203, inciso V, da Constituição Federal, prevendo a prestação de 

assistência social, no patamar de um salário mínimo mensal, à pessoa 

portadora de deficiência física ou ao idoso, desde que seja constatado 

que o requerente do pedido não possua meios de prover sua mantença ou 

de tê-la provida pela família. O artigo supra fora regulamentado pela Lei nº 

8.742/1993 e pelo Decreto nº 6.214/2007. A Lei nº 8.742/1993, em seu 

artigo 20, § 3º, alterado pela Lei nº. 12.435/2011, estipula que é 

considerado incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de 

deficiência ou idosa, a família cuja renda familiar per capita for inferior a ¼ 

do salário mínimo. Em seu caput, o artigo suso garante o benefício de 

prestação continuada, no valor de um salário mínimo mensal, ao deficiente 

físico e ao idoso com pelo menos 65 (sessenta e cinco) anos. Já o 

Decreto nº 6.214/2007, alterado pelo Decreto n. 7.617 de 2011, que 

regulamenta a Lei Orgânica da Assistência Social, em seu art. 4º, inciso II, 

define pessoa portadora de deficiência como sendo aquela que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O mesmo artigo suso, em seu inciso III, define 

incapacidade como fenômeno multidimensional que abrange limitação do 

desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva 

e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à 

interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. 

Dessa maneira, considera-se pessoa portadora de deficiência física, 

aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho, em 

decorrências patologias de origem hereditária, congênita ou adquirida. 

Tecidos esses esclarecimentos, passa-se à análise dos autos. Foi juntado 

aos autos, o laudo formulado pela médica nomeada por este Juízo. Do 

aludido documento constata-se que a perita concluiu ser o autor portador 

de doenças ortopédicas, concluindo a expert que as patologias 

constatadas incapacitam parcialmente e permanentemente o autor para 

desempenho de atividades diárias e laborais, sendo incapaz para o 

exercício de atividades que necessita sobrecarga, movimentos repetidos e 

esforço físico (ID n. 20496107). De outro norte, o estudo socioeconômico 

aportado aos autos aponta a condição de hipossuficiência financeira da 

parte requerente, eis que, consoante as informações colhidas pelos 

profissionais, a renda per capta familiar do autor é inferior à ¼ do salário 

mínimo. Destarte, o estudo socioeconômico em consonância com o laudo 

médico e os demais documentos apresentados pelo autor, permitem a 

segura conclusão de que o requerente se encontra permanentemente 

incapacitado, sendo portador de doença que o incapacita parcialmente 

para desempenho de atividades que lhe possam garantir a subsistência. 

Neste ponto, mister frisar que posteriormente a redação do artigo 20, §3º, 

da Lei nº 8.742/1993, a qual estabelece que a família deve ter uma renda 

mensal inferior a ¼ do salário mínimo, por pessoa, sobreveio a Lei nº 

9.533/1997, a qual autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro 

aos Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima 

associados a ações socioeducativas, o qual estipulou que a renda familiar 

por pessoa para aferição do benefício deverá ser inferior a ½ do salário 

mínimo. Outrossim, a mesma fração retro, qual seja ½ (inferior a), foi 

redigida na Lei nº 10.689/2003, a qual instituiu o “Programa Nacional de 

Acesso à Alimentação”. Logo, vislumbro que de acordo com a legislação 

mais hodierna, é considerado para critério de aferição de miserabilidade 

do ente familiar a renda inferior a metade de um salário mínimo, por 

pessoa, de modo que o requerente se encaixa nesse conceito. Ademais, 

ainda que não fosse esse o entendimento deste julgador, em 

conformidade com os informes descritos em linhas anteriores, a renda per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo serve tão somente como parâmetro ao 

julgador, o qual pode aferir a condição de vulnerabilidade por outros 

critérios, que não o objetivo fixado na Lei n.º 8.213/93. Dessa feita, a parte 

autora demonstrou, de maneira amplamente satisfatória, que o rendimento 

mensal auferido não lhe assegura o sustento e a manutenção, além de ser 

portadora de moléstia que a incapacita para a prática de atos de uma vida 

independente. Razão pela qual, a procedência da demanda é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil para reconhecer o direito do autor ao 

benefício de prestação continuada, conforme previsto no artigo 20 da Lei 

8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data do 

requerimento administrativo devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros. Defiro a tutela de urgência pugnada na exordial, 

devendo o benefício ser implantado imediatamente. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão de 

1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (assinado e datado digitalmente)
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Código: 1001080-39.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

ROBERTO DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

restabelecimento do auxilio doença e a sua conversão em aposentadoria 

por invalidez. O requerente aduziu ser segurada da Previdência Social na 

qualidade de “LAVRADOR”, contudo, teria sido acometido por patologias 

que o teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais. 

Disse ainda ter recebido o benefício de auxílio-doença até a data de 

20/04/2018 e após a revisão pericial, a autarquia ré teria cessado o 

benefício sem que a patologia fosse curada. Recebida a inicial, a tutela foi 

deferida, ocasião em que determinou realização de perícia médica e 

formulação de quesitos. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos 

à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do 

mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação. Laudo pericial juntado no id n.º 16736015, 

18519808 e 25374610. Realizado o ato e instadas a se manifestarem 

quanto ao laudo pericial, a parte autora manifestou concordância. De outro 

turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO 

ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Inicialmente, arguiu o 

requerido prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que o benefício de aposentadoria rural da requerente foi 

cessado em 20/04/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 02/08/2018, 

ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. No mais, HOMOLOGO o 
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laudo pericial e complementares contidos em ID’s n.º 16736015, 18519808 

e 25374610 para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários 

correlatos. O requerente pleiteia o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e a possível conversão em aposentadoria por invalidez, 

sob arguição de ser portador de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurada do requerente do pedido, 

depreende-se do que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, cujo início, segundo documentação 

idônea acostada ao feito e laudo pericial, deu-se no ano de 2011, de modo 

que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se 

mostra configurada. De outro vértice, em análise aos autos e ao laudo 

pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é 

PARCIAL e PERMANENTE, sem previsibilidade ao retorno das atividades 

laborais. Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da autora, 

impositiva se faz a procedência parcial do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidos desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Tangente 

ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser 

pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da realização do laudo 

técnico. Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000900-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE SOUZA DOMINGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Autos: 1000900-23.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício Previdenciário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, a 

parte autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando os respectivos cálculos para fins de expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (ID 25403196). Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia requerida 

quedou-se inerte (ID 28861501). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsados os autos, verifica-se que instada a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela parte autora/exequente, a 

autarquia ré deixou transcorrer o prazo “in albis”, assim, homologo o 

cálculo contido no ID 25403211/25403213, resolvendo o mérito do pedido, 

devendo a Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3º do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que se 

manifestem acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos do 

artigo 11 da resolução 458/2017. Outrossim, havendo pedido nesse 

sentido, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, em nome do advogado da parte autora uma vez que a causídica 

constituída nos autos possui poderes para receber e dar quitação. Em 

tempo, defiro desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001690-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ROSA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1001690-07.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por NILVA 

ROSA DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício de 

auxílio doença e/ou conversão de aposentadoria por invalidez. A 

requerente aduziu ser filiado ao Regime Geral da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por CID 10-F32.2 - Episódio depressivo 

grave sem sintomas psicóticos, CID 10-M19 - Outras artroses, CID10-M75 

- Lesões do ombro e CID 10-M25.4 - Derrame articular, que a teriam 

incapacitado para exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter 

formulado requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria 

indeferido o pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. Diante de tais 

asserções, a autora pugnou pela concessão de auxílio doença e/ou a 

conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo 

indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 
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preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. 

Na sequência, a autora apresentou impugnação à contestação. Laudo 

pericial acostado no id n.º 22301989. Devidamente intimada, a parte autora 

manifestou-se desfavorável quanto ao laudo pericial. De outro turno, o 

requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Inicialmente, em sede de contestação, arguiu o requerido a prejudicial de 

mérito quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de concessão do benefício de auxílio-doença em 07/10/2015 e o 

ajuizamento da ação se deu em 01/11/2018, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, a insurgência da parte 

demandada em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar a 

realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no 

id n.º 22301989, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. A requerente pleiteia a concessão de 

auxílio-doença ou a conversão em aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurada da requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça inicial que a autora 

era segurada da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, mostra-se configurada. De outro vértice, em análise aos 

autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade 

laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 22301989). Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, e, caso este tenha sido 

negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que o laudo 

judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco inicial na 

ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, 

constata-se que a pretensão da requerente em perceber mencionado 

benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte 

autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas 

desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Determino 

à parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002216-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1002216-37.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: ANTONIO 

PEDRO DA SILVA Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada por 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE. Conforme manifestação 

do exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do 

débito reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais, se 

houver. Determino o levantamento da constrição em favor do executado, 

se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e 

registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002329-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA SILVA FRANCISCO (EXECUTADO)

 

Autos 1002329-88.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001221-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Autos 1001221-24.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002370-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA GOMES DE SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1002370-55.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: MARIA 

APARECIDA GOMES DE SA Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada 

por FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE. Conforme 

manifestação do exequente vislumbra-se que o executado efetivou o 

pagamento do débito reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a 

toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito 

medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais, se 

houver. Determino o levantamento da constrição em favor do executado, 

se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e 

registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003053-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SIMAO (EXECUTADO)

 

Autos 1003053-92.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

de custas e despesas processuais, contudo, deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários de sucumbência, porque a parte exequente é 

assistida pela Defensoria Pública Estadual. Suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002783-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos: 1002783-68.2019.8.11.0011 Aqui se tem Ação de Execução Fiscal. 

Conforme manifestação do exequente vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito relativo às CDA’s nº 5445/2019 e 

5446/2019. Em suma, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF). No 

caso em exame, vê-se que houve o pagamento de parte da dívida, via de 

consequência, o pedido de extinção parcial do feito, bem como o de 

prosseguimento da execução em relação às demais certidões de dívida 

ativa é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

PARCIALMENTE o presente feito, com resolução do mérito, em face da 

satisfação da obrigação decorrente das CDA’s de nº 5445/2019 e 

5446/2019, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Outrossim, intime-se o exequente para pugnar o que direito em 

relação as demais CDA’s não quitadas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo apresentar planilha atualizada do débito remanescente. P.R.I.C. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000949-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1000949-30.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: EDSON DE 

SOUZA Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada por FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE. Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Determino o 

levantamento da constrição em favor do executado, se houver. Após o 

trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados 

em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000807-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Autos 1000807-26.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002851-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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NATALINO OSCAR DE MATOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1002851-18.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: NATALINO 

OSCAR DE MATOS Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada por 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE. Conforme manifestação 

do exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do 

débito reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais, se 

houver. Determino o levantamento da constrição em favor do executado, 

se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e 

registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000751-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINA FRANCIELI DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Autos 1000751-90.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE FERREIRA MARIM FALEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos 1006788-28.2019.8.11.011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

28749308, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, advertido 

que deve abster-se de suspender o benefício concedido por decisão 

judicial nestes autos, pelo prazo de 2 anos ou até ulterior deliberação 

judicial. Conste no ofício que, no caso de já ter sido suspenso, deverá 

REIMPLANTAR O BENEFÍCIO NOS TERMOS DA DECISÃO CONCESSIVA. 

Via de consequência, determino que a Secretaria Judicial expeça ofício ao 

gerente da agência respectiva, requisitando que implante o benefício 

previdenciário objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O RISCO 

DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR 

CORRESPONDENTE. Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao 

APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o 

referido setor de implantação reputa necessários. Ademais, diante da 

recalcitrância da Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo 

multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento. Cumpra-se com a máxima urgência. Após, conclusos. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003788-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARBOSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Autos 1006788-28.2019.8.11.011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

28745690, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de Aposentadoria por Invalidez, nos 

termos já determinados no ID 27074498. Via de consequência, determino 

que a Secretaria Judicial expeça ofício ao gerente da agência respectiva, 

requisitando que implante o benefício previdenciário objeto deste 

processo, IMEDIATAMENTE, SOB O RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, 

BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR CORRESPONDENTE. 

Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente 

instruído pela integralidade dos documentos que o referido setor de 

implantação reputa necessários. Ademais, diante da recalcitrância da 

Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo multa 

cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. 

Cumpra-se com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001355-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001355-85.2018.8.11.0011 AUTOR(A): 

LUCIANA PEREIRA DA COSTA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Antes de deliberar quanto ao recurso 

apresentado, fixo prazo de 15 dias para que a parte autora diga se foi 

implantado o benefício previdenciário concedido em sentença. Se não tiver 

sido implantado, oficie-se à agência própria do INSS para cumprimento da 

ordem e implantação do benefício. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000445-24.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

NICANOR MARIO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Antes de deliberar quanto ao recurso apresentado, 

fixo prazo de 15 dias para que a parte autora diga se foi implantado o 

benefício previdenciário concedido em sentença. Se não tiver sido 

implantado, oficie-se à agência própria do INSS para cumprimento da 

ordem e implantação do benefício. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001356-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA NEREIDE DE MORAIS SALVIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Autos: 1001356-70.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício Previdenciário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, a 

parte autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando os respectivos cálculos para fins de expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (ID 23794435). Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia requerida 

manifestou concordância (ID 29221825). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Compulsados os autos, verifica-se que instada a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela parte autora/exequente, a 

autarquia ré deixou transcorrer o prazo “in albis”, assim, homologo o 

cálculo contido no ID 23795045, resolvendo o mérito do pedido, devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que se manifestem 

acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos do artigo 11 da 

resolução 458/2017. Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, 

desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme autorizado 

pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, em nome do 

advogado da parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos 

possui poderes para receber e dar quitação. Em tempo, defiro desde já, 

eventual pedido para expedição de RPV em apartado, referente aos 

honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-32.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código: 1000190-32.2020.8.11.0011 Aqui se tem Ação Previdenciária. 

MARIA APARECIDA GOMES DE SÁ MOURA propôs a presente demanda 

buscando o reconhecimento judicial ao benefício previdenciário de 

auxílio-doença e, caso constatado a incapacidade permanente, a 

conversão em aposentadoria por invalidez. Inicialmente, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 99 e 

seguintes do Código de Processo Civil. A parte autora pediu antecipação 

da tutela consistente em que o réu conceda desde logo o benefício. 

Analisando minuciosamente os documentos acostados aos autos, 

verifica-se que a autora foi acometida pelas patologias “alterações 

degenerativas na coluna vertebral, no segmento lombar e dor crônicas mio 

facial”, quadro clínico que a incapacita para exercer suas atividades 

laborativas. Ocorre que na via administrativa, o benefício solicitado foi 

indeferido, em razão de não ter sido constatada a incapacidade para o 

trabalho. Diante dos documentos acostados, verifica-se por meio dos 

laudos médicos que as patologias que acometem a parte autora são 

irreversíveis e progressivas, sendo sugerido o afastamento por tempo 

indeterminado para o trabalho (ID n.28987710). Assim, verifico que foram 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam a probabilidade do direito, verificada pelos exames 

apresentados, e o perigo de dano, haja vista a incapacidade laborativa 

para adquirir meios para sua subsistência. Desta feita, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao INSS que proceda com 

a implantação integral do benefício de auxílio-doença à parte requerente. 

Via de consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao 

procurador-chefe da Procuradoria Geral Federal Especializada, a ser 

entregue em mãos, requisitando que implante o benefício previdência 

objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias. O descumprimento 

injustificado desta ordem implicará em execução de multa no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) por dia, bloqueio do montante devido nas contas do 

ente público e remessa das peças necessárias ao Ministério Público e a 

outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil pública por improbidade 

administrativa, bem como para adoção de outras medidas previstas no 

nosso ordenamento jurídico. Assinalo, por oportuno, que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos dessa natureza, o réu, tratando-se de 

Fazenda Pública, não concilia e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da 

parte autora. Em prosseguimento, determino que seja procedida a citação 

da autarquia requerida, mediante remessa dos autos, para, querendo, 

apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de prova 

técnica, poderá a parte requerida apresentar, desde logo, quesitos e 

indicar assistente técnico. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista 

dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, nomeio, 

desde já, a Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM-MT nº 7134, que 

servirá independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em 

data e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Mirassol 

D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001725-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001725-64.2018.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA VITOR REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Antes de deliberar quanto ao recurso apresentado, fixo prazo de 

15 dias para que a parte autora diga se foi implantado o benefício 

previdenciário concedido em sentença. Se não tiver sido implantado, 

oficie-se à agência própria do INSS para cumprimento da ordem e 

implantação do benefício. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)
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CLEONICE BRUNO AGUARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000070-23.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

CLEONICE BRUNO AGUARIO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Antes de deliberar quanto ao recurso apresentado, fixo prazo de 

15 dias para que a parte autora diga se foi implantado o benefício 

previdenciário concedido em sentença. Se não tiver sido implantado, 

oficie-se à agência própria do INSS para cumprimento da ordem e 

implantação do benefício. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000800-34.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA GENOVEVA PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Maria Genoveva Pereira 

Gauna em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do auxilio 

doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. A requerente 

aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido acometida 

por Fibromialgia (CID 10 M79.7), Transtorno não especificado de disco 

intervertebral (CID 10 51.9), Abdome agudo (CID 10 M 10.0) e Transtorno 

Articular não especificado (CID 10 M25.9) que a teriam o incapacitado para 

exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado 

requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o 

pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a incapacidade 

laborativa. Diante de tais asserções, a autora pugnou pela concessão de 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à 

perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do 

mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 21924514. Devidamente intimada, a 

parte autora manifestou-se quanto ao laudo pericial, pugnando por uma 

nova avaliação médica com médico especialista na patologia matéria de 

discussão. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

22056799, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Ademais, analisando detidamente os autos 

verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que 

razão não lhe assiste, uma vez que o benefício de auxílio-doença da 

requerente foi indeferido administrativamente em 31/01/2019 e o 

ajuizamento da ação se deu em 12/04/2019, ou seja, não há falar em 

prescrição quinquenal. Verifica-se que a requerente pleiteia a concessão 

do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é TOTAL e 

TEMPORÁRIA – 1 ANO (id n.º 21924514). Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de 

duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo 

prazo de 01 (um) ano (conforme laudo pericial) a contar da sentença, 

sendo que após o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se 

a autora requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do 

artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001852-02.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROSELI DA CRUZ NUNES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Roseli da Cruz Nunes em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSSem que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao reestabelecimento de auxílio-doença 

com pedido alternativo de aposentadoria por invalidez, bem como pedido 

de indenização por dano moral. A requerente aduziu na exordial ser filiada 

ao Regime Geral da Previdência Social e afirmou que está acometida por 

moléstias que a incapacitam para o exercício de suas atividades laborais, 

de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio 

doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido 

curada. Diante de tais asserções, a autora pugnou pelo restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença, bem como a concessão de aposentadoria 

por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a antecipação de tutela 

requerida, bem como, determinou a realização de perícia médica e citação 

da requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência 

dos pedidos vindicados na exordial. Em seguida foi apresentado réplica. 

Laudo pericial encartado no id n.º 24004843. Apresentado o laudo pericial, 
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a parte autora manifestou-se desfavoravelmente. De outro vértice, a 

autarquia requerida foi intimada p= no entanto, deixou o prazo transcorrer 

sem manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a 

autarquia arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o disposto 

no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste 

razão à autarquia requerida quando da alegação da prescrição 

quinquenal, considerando que o benefício foi cessado em 05/10/2018. Por 

conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

demandada em relação ao laudo pericial funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar sua 

desconsideração. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 

24004843, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Outrossim, verifica-se que a requerente pleiteia o 

restabelecimento de auxílio-doença, sob arguição de ser portadora de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, tangente à demonstração da existência de doença incapacitante, 

o laudo produzido pelo jurisperito, descrevem que não há incapacidade, 

tanto temporária, quanto definitiva, para o trabalho, sendo que a moléstia 

que aflige à autora pode ser controlada através de tratamento pelo uso de 

medicamentos. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente 

em perceber mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez 

que não preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício 

de atividades que lhe garantam o sustento. Por fim, no que tange ao 

pedido de danos morais, a parte autora alega que o indeferimento 

administrativo do benefício, ora pleiteado, acarretou-lhe prejuízos de 

ordem material e psicológica. Contudo, entendo não ser cabível a 

condenação da autarquia requerida ao pagamento de valores, a título de 

danos morais, visto que o simples indeferimento de benefício, de acordo 

com os dispositivos legais de regência, não gera direito à indenização, por 

se tratar de ato oriundo do seu poder discricionário. Neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO 

POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

1. No caso presente o autor sustenta o seu direito ao recebimento de 

indenização por danos morais em razão da demora no cumprimento da 

obrigação de fazer por parte do INSS. 2. Nos termos da jurisprudência 

desta e. Corte "Não há falar em indenização por danos morais quando o 

INSS indefere, suspende ou demora na concessão de benefício 

previdenciário, tendo em vista que a Administração tem o poder-dever de 

decidir os assuntos de sua competência e de rever seus atos, pautada 

sempre nos princípios que regem a atividade administrativa, sem que a 

demora não prolongada no exame do pedido, a sua negativa ou a adoção 

de entendimento diverso do interessado, com razoável fundamentação, 

importe em dano moral ao administrado, de que possam decorrer dor, 

humilhação ou sofrimento, suficientes a justificar a indenização 

pretendida." AC 0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de consequência, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito. Condeno à parte autora ao pagamento 

de honorários advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo 

suspensa sua exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da 

gratuidade. Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1001846-58.2019.8.11.0011 Autor (a): LUIZ CARLOS LOPES Réus: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por Luiz Carlos Lopes em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. O 

requerente afirmou ter atingido 62 (sessenta e dois) anos de idade, 

aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Citado, o requerido 

apresentou contestação, nada dizendo com relação a estes autos, 

apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. Impugnada a 

contestação, oportunidade em que o autor rechaçou as teses. Saneado o 

feito, designou-se audiência de instrução e julgamento. Por conseguinte, 

foram inquiridas 02 (duas) testemunhas. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. A 

previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o requerente acostou 

ao feito cópia da certidão de casamento, onde consta qualificado como 

tratorista em ID n.20811394 e ficha de matrícula dos filhos atestando a 

comunidade rural em que vivem. Em audiência de instrução e julgamento, 

as testemunhas foram uníssonas em afirmar que conhecem o autor há 

mais 40 (quarenta) anos muitos anos, tendo ele sempre desenvolvido 

atividades campestres. Disseram que toda a atividade exercida é para 

manutenção da própria subsistência e de sua família. Sobre a amplitude do 
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alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar Considerando a prova documental, 

corroborada por prova testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício 

da atividade rural pelo período de carência exigido, vez que o autor exerce 

labor rural desde tenra idade. Assim sendo, o regime de economia familiar, 

para efeitos de reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema 

de trabalho de mútua assistência e mútua dependência em que todos os 

membros da família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar, 

sendo o caso do autor, uma vez que exercia labor para sustento próprio e 

de sua esposa. A carência Considerando que ficou demonstrado que o 

autor manteve, durante um longo tempo, o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para se possa reconhecer ao requerente a condição 

de segurado especial, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como 

já analisado acima, há prova testemunhal idônea e robusta, corroborada 

por contemporâneo início de prova documental, no sentido de que a parte 

autora laborou por tempo suficiente, atingindo o período de carência 

mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria necessidade que o segurado 

especial esteja em atividade laboral rural imediatamente ao requerimento 

administrativo, se ele já implementou todos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo o autor 

demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que o autor permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhador rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. A inscrição na Previdência Social A inscrição na 

Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no caso de 

segurando especial, para se fazer jus ao benefício de aposentadoria rural. 

Essa condição, por si só, também não autoriza o afastamento do direito ao 

benefício. Isso porque, tendo ficado demonstrado o efetivo exercício de 

atividade rural como segurada especial, em regime de economia familiar, 

não pode ser responsabilizada por filiação a Previdência Social e nem por 

eventuais contribuições sociais não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: 

“1. Caso em que o segurado ajuizou a presente ação em face do 

indeferimento administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, no 

qual a autarquia sustentou insuficiência de carência. 2. Mostra-se 

incontroverso nos autos que o autor foi contratado por empregador rural, 

com registro em carteira profissional desde 1958, razão pela qual não há 

como responsabilizá-lo pela comprovação do recolhimento das 

contribuições. 3. Não ofende o § 2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o 

reconhecimento do tempo de serviço exercido por trabalhador rural 

registrado em carteira profissional para efeito de carência, tendo em vista 

que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na 

legislação de regência, eram os responsáveis pelo custeio do fundo de 

assistência e previdência rural (FUNRURAL). 4. Recurso especial 

improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e Resolução 

STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, Primeira Seção, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 05/12/2013, RIOBTP vol. 297 

p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, tendo o autor demonstrado, por 

documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a prova testemunhal, 

colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários anos em que a autora 

permaneceu trabalhando no campo, como trabalhador rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderá 

ser executado após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos 

na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento 

da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003244-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA APARECIDA DE MOURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003244-40.2019.8.11.0011 Autor (a): ODILA APARECIDA DE 

MOURA DOS SANTOS Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Odila Aparecida 

de Moura dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. A requerente teria 

pleiteado administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria 

tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que não 

teria comprovado o efetivo exercício de atividade rural. Disse ainda que 

realizou atividades rurícolas desde tenra idade, pois auxiliava seus pais 

em regime de economia familiar, posteriormente, se casou, permanecendo 

com tais atividades Para corroborar com suas alegações, a requerente 
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amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos certidão de casamento no ano de 1980, onde consta seu 

esposo qualificado como lavrador (ID n. 22682726), declaração do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, cujo teor atesta a residência 

na comunidade rural (ID n. 22682730), recibos de entrega da declaração 

do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ID n. 22682732) e notas 

fiscais de aquisição de produtos rurícolas. Na audiência de instrução e 

julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que conhecem 

a autora há mais de 30 (trinta) anos, relatando as atividades campestres 

por ela desenvolvida. Disseram ainda que não há funcionários para o 

auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez que toda a produção gira 

em torno da manutenção da própria subsistência familiar. Complementaram 

que a autora, junto ao seu esposo Sr. Valdemar, permanece laborando na 

comunidade rural em que residem, embora em condições escarças. Sobre 

a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em processos 

dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, 

inclusive com exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de 

controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento 

do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 

543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento 

de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova 

material, sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do 

período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000526-70.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): NEOCIDES FEITOSA DA CRUZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Neocides Feitosa da 

Cruz em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade 

decorrente de trabalho rural. A autora afirmou, na petição inicial, ter 57 

(cinquenta e sete) anos de idade. Disse que sempre desenvolveu 

atividade rural na qualidade de comodatária por vários anos consecutivos, 

até a presente data. Afirmou ainda que, é residente e domiciliada junto com 

seu cunhado no Sítio Boa Vista, por esse motivo que os documentos 

estão anexados com a exordial estão em nome de Lindolfo Torres Simão. 

Com a peça inaugural a parte autora juntou diversos documentos. Citado, 

o requerido apresentou contestação, suscitando a preliminar da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, requerendo, por fim que a demanda seja 

julgada improcedente. Por conseguinte, a requerente apresentou réplica 

rebatendo os argumentos da ré, sustentando que o que foi alegado na 

inicial restou comprovado. Por conseguinte, o feito foi saneado e 

designada audiência de instrução e julgamento. Na data aprazada, a parte 

autora compareceu, trazendo consigo 02 (duas) testemunhas, as quais 

foram inquiridas por este Juízo. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO A previsão da aposentadoria por idade para os 

segurados especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se 

dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 

8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto 

no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora 

Para demonstrar as assertivas lançadas na inicial, a parte autora juntou 

diversos documentos, dentre eles título definitivo de terra, declaração de 

sindicato rural, e notas de compras de implementos agrícolas emitidas em 

nome de seu cunhado, conforme se vê nos documentos anexados com a 

exordial. Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Maria de 

Lurdes da Silva, afirmou conhecer a autora desde o ano de 1980. 

Informou que ela mora em um sítio no município de Curvelândia, cujo nome 

é Boa Vista. Disse que o sítio pertence à irmã da autora, sendo que ele foi 

adquirido por meio de compra. Informou que desde que a conhece, a 

requerente trabalha neste sítio junto com a irmã na lavoura para 

subsistência da família. A testemunha Euredice Ferreira de Souza 

Rodrigues relatou que conhece a parte autora há mais de 30 (trinta) anos. 

Informou que a requerente reside no sítio Boa Vista, junto com a irmã e 

seu cunhado, sendo que eles trabalham todos juntos com plantação de 

mandioca, banana etc. Sobre a amplitude do alcance que a prova 

testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção 

do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), 

submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a 

apresentação de um início de prova material, sem delimitar o documento 

mais antigo como termo inicial do período a ser computado, contanto que 

corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 

2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo autor como 

início de prova material foram corroborados por prova testemunhal firme e 

coesa e podem ser estendidos tanto para períodos anteriores como 

posteriores ao documento mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 

1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 

25/10/2016, DJe 10/11/2016) Sobre o documento em que consta a 

qualificação como lavrador, também o Superior Tribunal de Justiça tem 

julgado, reiteradamente, que serve como idôneo início de prova material 

para demonstrar o período de trabalho no campo. Veja-se: “1. Os 

documentos que atestam a condição de lavrador do cônjuge da autora 

constituem início razoável de prova documental, para fins de comprovação 

de tempo de serviço. Deve se ter em mente que a condição de rurícula da 

mulher funciona como extensão da qualidade de segurado especial do 

marido. Se o marido desempenhava trabalho no meio rural, em regime de 

economia domiciliar, há a presunção de que a mulher também o fez, em 

razão das características da atividade - trabalho em família, em prol de sua 

subsistência (AR 2.544/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 20/11/2009). 2. 

Conforme orientação pacificada por esta Corte no julgamento do Recurso 

Especial 1.321.493/PR, representativo de controvérsia, considerando a 

inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a 

apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal 

pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é 

mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e 

robusta prova testemunhal (REsp 1321493/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012).” 

(AR 4060 / SP, Terceira Seção, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 

PALHEIRO, j. 28/09/2016, DJe 04/10/2016). O regime de economia familiar 

De proêmio, guisa frisar que a prova documental, corroborada por prova 

testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício da atividade rural 

exercida pela autora pelo período de carência exigido. De outro viés, o 

regime de economia familiar, para efeitos de reconhecimento da qualidade 

de segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência e mútua 

dependência em que todos os membros da família trabalham para a 

subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a jurisprudência dos 

tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as provas em relação à 

condição de segurando especial de um membro, salvo raras exceções, 

comunicam-se e se estendem aos demais membros do grupo familiar. 

Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais julgados 

existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de 

atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo que urbana, 

não descaracteriza a condição de segurado especial dos demais. O art. 

9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de segurado especial 

somente o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, 

a contar do primeiro dia do mês em que for enquadrado em qualquer outra 

categoria.”(STJ, AgRg no REsp 1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 28/02/2011) “O trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, 

incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção 

à regra geral fixada no item anterior, a extensão de prova material em 

nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando 

aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o 

de natureza urbana.” (STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 

19/12/2012) A carência Considerando que ficou demonstrado que a 

autora manteve, durante um longo tempo, o trabalho no campo, o período 

de carência é suficiente para que se possa reconhecer à autora a 

condição de segurada especial, nos termos do artigo 142 da Lei 

8.213/1991. Como já analisado acima, há prova testemunhal idônea e 

robusta, corroborada por contemporâneo início de prova documental, no 

sentido de que a parte autora laborou por tempo suficiente, atingindo o 

período de carência mínimo exigido pela lei. Ademais, não há necessidade 

que o segurado especial esteja em atividade laborativa rural imediatamente 

ao requerimento administrativo, se ele já implementou todos os requisitos 

para a concessão da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: 

“1.Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a 

exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, 

no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, 

quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, 

momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa 

etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial 

deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da 

carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo 

descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para 

a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o 

segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, 
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mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e 

provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C 

do Código de Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 

1354908/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

j. 09/09/2015, DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) A inscrição na 

Previdência Social A inscrição na Previdência Social não pode ser 

requisito indispensável, no caso de segurando especial, para se fazer jus 

ao benefício de aposentadoria rural. Essa condição, por si só, também não 

autoriza o afastamento do direito ao benefício. Isso porque, tendo ficado 

demonstrado o efetivo exercício de atividade rural como segurada 

especial, em regime de economia familiar, não pode ser responsabilizada 

por filiação à Previdência Social e nem por eventuais contribuições sociais 

não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: “1. Caso em que o segurado 

ajuizou a presente ação em face do indeferimento administrativo de 

aposentadoria por tempo de serviço, no qual a autarquia sustentou 

insuficiência de carência. 2. Mostra-se incontroverso nos autos que o 

autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira 

profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo 

pela comprovação do recolhimento das contribuições. 3. Não ofende o § 

2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o reconhecimento do tempo de serviço 

exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para 

efeito de carência, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com 

as demais fontes previstas na legislação de regência, eram os 

responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural 

(FUNRURAL). 4. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do 

art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 

05/12/2013, RIOBTP vol. 297 p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, 

tendo a autora demonstrado, por documentação legitima que já laborou em 

meio rural e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que a autora permaneceu e ainda 

permanece trabalhando no campo, como trabalhadora rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. Decadência 

“Vale ressaltar que não há decadência do direito ao benefício, já que o 

caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato 

concessório, isto é, de benefício já em manutenção. Daí decorre que o 

segurado pode, a qualquer tempo, requerer, judicial ou 

administrativamente, benefício cujo direito tenha sido adquirido a bem mais 

de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de Direito Previdenciário – teoria e 

questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 2011, p. 537). Considerando 

estas fundamentações, não há falar em decadência do direito aqui 

discutido. Prescrição De acordo com o disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data 

em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, considerando que o pedido na esfera 

administrativa foi apresentado em 12/07/2018, há que se considerar que 

há direito à percepção de parcelas a receber pela autora. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu[1], devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderá ser executado após o 

trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a 

benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão 

de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em se tratando de benefícios previdenciários 

concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide desde o 

vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 

e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação. 

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001. Condeno o réu a pagar ao advogado da autora honorários 

advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) da 

condenação, a ser apurada em liquidação. Condeno a parte ré a pagar à 

parte autora o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e 

que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) 

salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente) [1] 

Conforme definição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do REsp 1369165/SP, em sede de recurso representativo de 

controvérsia (art.1.036 do NCPC), na ausência de requerimento 

administrativo anterior à interposição da ação, a data de início deverá ser 

a citação válida do réu, momento em que o requerido é informado acerca 

do litígio.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001635-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILZIMAR FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001635-56.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): NILZIMAR FRANCISCA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Nilzimar Francisca de 

Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do auxilio 

doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem como a 

indenização por dano moral. A requerente aduziu ser segurada da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometida por patologias que a 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio doença, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, a autora requer o reestabelecimento do auxílio 

doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, o Juízo deferiu o pedido de antecipação de tutela, 

designou perícia médica e determinou a citação do demandado. Citado, o 

requerido apresentou defesa e quesitos à perícia médica. Na sequência, a 

autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 21797914. 

Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se quanto ao laudo 

pericial, pugnando por uma nova avaliação médica com médico 

especialista na patologia matéria de discussão. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte demandada em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 21797914, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se 

que a requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 
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da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 21797914). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. No que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega 

que o indeferimento administrativo do benefício, ora pleiteado, 

acarretou-lhe prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo 

não ser cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de 

valores, a título de danos morais, visto que o simples indeferimento de 

benefício, de acordo com os dispositivos legais de regência, não gera 

direito à indenização, por se tratar de ato oriundo do seu poder 

discricionário. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO 

BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso presente o autor 

sustenta o seu direito ao recebimento de indenização por danos morais em 

razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer por parte do 

INSS. 2. Nos termos da jurisprudência desta e. Corte "Não há falar em 

indenização por danos morais quando o INSS indefere, suspende ou 

demora na concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a 

Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua 

competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que 

regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no 

exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do 

interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao 

administrado, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, 

suf ic ientes a just i f icar a indenização pretendida."  AC 

0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde a CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal. Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003442-77.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1003442-77.2019.8.11.0011 Autor (a): CASIMIRO DA SILVA Réus: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por Casimiro da Silva em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. O 

requerente afirmou ter atingido 63 (sessenta e três) anos de idade, 

aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Citado, o requerido 

apresentou contestação, nada dizendo com relação a estes autos, 

apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. Impugnada a 

contestação, oportunidade em que o autor rechaçou as teses. Após, foi 

realizada audiência de instrução e julgamento, sendo inquiridas 02 (duas) 

testemunhas. Em seguida, os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. A previsão da aposentadoria 

por idade para os segurados especiais A aposentadoria por idade para 

aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, 

caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria 

por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, o requerente acostou ao feito cópia da certidão de casamento, 

onde consta qualificado como lavrador em ID n.24019862; carteira do 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde indica a filiação desde a data 

11/10/1989; cópia da carteira de trabalho em ID n. 24019864, onde consta 

qualificado no cargo de trabalhador rural braçal durante os anos de 2001 

a 2004; cópia da ficha de matrícula escolar dos filhos atestando a 

qualificação paterna como lavrador em ID n. 24019865; cópia do contrato 

de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola em favor 

do autor em ID n. 24019871 e cópia das notas fiscais de aquisição de 

produtos rurícolas em ID n. 24019874. Em audiência de instrução e 

julgamento, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que conhecem o 

autor há mais 20 (vinte) anos, tendo ele sempre desenvolvido atividades 

campestres, não utiliza de maquinários, tampouco possui empregados. 

Disseram ainda que toda a atividade exercida é para manutenção da 

própria subsistência e de sua família. Sobre a amplitude do alcance que a 

prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar Considerando a prova documental, 

corroborada por prova testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício 

da atividade rural pelo período de carência exigido, vez que o autor exerce 

labor rural desde tenra idade. Assim sendo, o regime de economia familiar, 

para efeitos de reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema 

de trabalho de mútua assistência e mútua dependência em que todos os 

membros da família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar, 

sendo o caso do autor, uma vez que exercia labor para sustento próprio e 

de sua esposa. A carência Considerando que ficou demonstrado que o 

autor manteve, durante um longo tempo, o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para se possa reconhecer ao requerente a condição 

de segurado especial, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como 

já analisado acima, há prova testemunhal idônea e robusta, corroborada 

por contemporâneo início de prova documental, no sentido de que a parte 

autora laborou por tempo suficiente, atingindo o período de carência 

mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria necessidade que o segurado 

especial esteja em atividade laboral rural imediatamente ao requerimento 

administrativo, se ele já implementou todos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo o autor 

demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que o autor permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhador rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. A inscrição na Previdência Social A inscrição na 

Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no caso de 

segurando especial, para se fazer jus ao benefício de aposentadoria rural. 

Essa condição, por si só, também não autoriza o afastamento do direito ao 

benefício. Isso porque, tendo ficado demonstrado o efetivo exercício de 

atividade rural como segurado especial, em regime de economia familiar, 

não pode ser responsabilizada por filiação a Previdência Social e nem por 

eventuais contribuições sociais não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: 

“1. Caso em que o segurado ajuizou a presente ação em face do 

indeferimento administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, no 

qual a autarquia sustentou insuficiência de carência. 2. Mostra-se 

incontroverso nos autos que o autor foi contratado por empregador rural, 

com registro em carteira profissional desde 1958, razão pela qual não há 

como responsabilizá-lo pela comprovação do recolhimento das 

contribuições. 3. Não ofende o § 2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o 

reconhecimento do tempo de serviço exercido por trabalhador rural 

registrado em carteira profissional para efeito de carência, tendo em vista 

que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na 

legislação de regência, eram os responsáveis pelo custeio do fundo de 

assistência e previdência rural (FUNRURAL). 4. Recurso especial 

improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e Resolução 

STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, Primeira Seção, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 05/12/2013, RIOBTP vol. 297 

p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, tendo o autor demonstrado, por 

documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a prova testemunhal, 

colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários anos em que o autor 

permaneceu trabalhando no campo, como trabalhador rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderá 

ser executado após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos 

na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento 

da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000197-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CARVALHO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000197-58.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDA DE CARVALHO GONCALVES REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação 

proposta por Aparecida de Carvalho Gonçalves em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito do restabelecimento do auxilio doença e a sua conversão 

em aposentadoria por invalidez, bem como a indenização por dano moral. 

A requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria 

sido acometida por patologias que a teriam incapacitado para exercício de 

suas atividades laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o 

benefício de auxílio doença, contudo, teria sido cessado sem que a 

patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, a autora requer o 

restabelecimento do auxílio doença com a posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, o Juízo indeferiu o pedido 

de antecipação de tutela, designou perícia médica e determinou a citação 

do demandado. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à perícia 

médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito 

quanto à prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 24456739. Devidamente intimada, a 

parte autora manifestou concordância com o laudo pericial. De outro turno, 

o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 24456739, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. No mais, 

analisando detidamente os autos verifica-se que o requerido arguiu 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma 

vez que o benefício de auxílio-doença da requerente foi cessado 

administrativamente em 01/11/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

08/02/2019, ou seja, não há o que falar em prescrição quinquenal. Por 

conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

requerente em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo. Verifica-se que a requerente pleiteia o restabelecimento do 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 24456739). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. No que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega 

que a cessação administrativa do benefício, ora pleiteado, acarretou-lhe 

prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo não ser 

cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de valores, a 

título de danos morais, visto que o simples indeferimento/cessação de 

benefício, de acordo com os dispositivos legais de regência, não gera 

direito à indenização, por se tratar de ato oriundo do seu poder 

discricionário. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO 

BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso presente o autor 

sustenta o seu direito ao recebimento de indenização por danos morais em 

razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer por parte do 

INSS. 2. Nos termos da jurisprudência desta e. Corte "Não há falar em 

indenização por danos morais quando o INSS indefere, suspende ou 

demora na concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a 

Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua 

competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que 

regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no 

exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do 

interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao 

administrado, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, 

suf ic ientes a just i f icar a indenização pretendida."  AC 

0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, 

ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as 

prestações atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 
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réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001908-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALVES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1001908-98.2019.811.0011 Autor: MARCIA ALVES SANTANA Réu: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por MARCIA ALVES SANTANA Freire em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se buscou o 

reconhecimento judicial do direito a salário maternidade. A requerente 

afirmou que sempre residiu na zona rural desde que nasceu e após o seu 

casamento continuou a residir na zona rural. Aduziu ser genitora de 

Rodrigo Santana Moia, nascido em 24/11/2017 e, em virtude do nascimento 

do infante, requereu administrativamente a concessão de salário 

maternidade na qualidade de segurada especial, contudo, seu pleito teria 

sido inferido pela autarquia ré. Citado, o demandado apresentou 

contestação, nada dizendo sobre estes autos, apenas reunindo 

comentários à legislação previdenciária. Na sequência, a autora 

apresentou impugnação à contestação. Realizada solenidade, foram 

inquiridas duas testemunhas. Os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Verifica-se que a questão a 

ser dirimida nestes autos diz respeito saber se a autora ostenta ou 

ostentou a qualidade de segurada especial, na modalidade de trabalhadora 

rural. Em síntese, a legislação de regência estabelece que é devido o 

salário maternidade à segurada especial, no valor de um salário mínimo 

mensal, desde que comprove a carência, mesmo que de forma 

descontínua, por um período de 10 meses. Registre-se também que à 

carência, quanto ao segurado especial, trabalhador rural, é demonstrada, 

simplesmente, pelo tempo de exercício da atividade, desde que haja 

razoável início de prova material. Nestes termos, a autora apresentou, 

como prova documental de sua inserção na atividade rural, cópia de sua 

certidão de casamento, lavrada e celebrado em 02/05/2008. Apresentou 

também o número do protocolo do INCRA, onde consta o nome de seu pai. 

Juntou ainda declaração de comprovação de residência rural em nome de 

seu pai, onde consta que eles residem juntos. Além disso, juntou contrato 

de concessão de uso das terras em que vivem. A autora apresentou 

outros documentos, como notas de compras e cadastros, a demonstrar 

que, em diversas épocas, estava inserida no meio de atividade rural. Na 

audiência de instrução e julgamento, as duas testemunhas foram 

uníssonas ao afirmarem que conhecem a requerente há muitos anos e que 

ela reside com seus pais, filhos e esposo. Não obstante, sempre viveu e 

permanece desempenhando atividades campestres para a subsistência 

da família, não há maquinários, tampouco empregados. Nesta toada, guisa 

esclarecer que o regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) Nestes 

termos, a qualidade de segurada da autora restou robustamente 

demonstrada, ficando também, inequivocamente, evidenciado período 

suficiente da carência exigida para o benefício de salário maternidade. 

Ademais, a autora apresentou a certidão de nascimento de Rodrigo 

Santana Moia, nascido em 24/11/2017. Sendo assim, a autora demonstrou 

outro requisito para fazer jus ao salário maternidade, que é o nascimento 

de filho, no período em que mantém a qualidade de segurada. Nesta 

senda, o pagamento do benefício de salário maternidade é medida que se 

impõe. Isso porque a autora demonstrou todos os requisitos para a 

exigi-lo, conforme já foi explanado nesta sentença: condição de segurada, 

carência necessária, nascimento de filho e negativa ao prévio 

requerimento administrativo. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para: a) 

reconhecer o direito da autora ao salário maternidade EM RELAÇÃO AO 

Rodrigo Santana Moia, nascido em 24/11/2017; b) condenar o réu ao 

pagamento de todas as parcelas relativas ao benefício salário 

maternidade, corrigidas monetariamente a partir da apresentação do 

requerimento administrativo. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado da autora honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 

Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a 

despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001823-49.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Jose Luiz Alves dos 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito da concessão do auxilio doença 
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e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu 

ser segurado da Previdência Social na qualidade de empregado, contudo, 

teria sido acometido por patologias que o teriam incapacitado para 

exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado 

administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a 

justificativa de que não foi constatada a incapacidade laborativa. Diante de 

tais asserções, a autora pugnou pela concessão de aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela. 

Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem 

como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a 

prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou réplica. Laudo 

pericial juntado no id n.º 24765240. Realizado o ato e instadas a se 

manifestarem, a parte autora manifestou concordância com o laudo 

pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

24765240, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Ademais, analisando detidamente os autos 

verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que 

razão não lhe assiste, uma vez que o benefício de aposentadoria rural da 

requerente foi cessado em 18/10/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

27/11/2018, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. Verifica-se 

que a requerente pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença e a 

possível conversão em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do que a autora era segurada da 

Previdência Social quando do advento da moléstia incapacitante, cujo 

início, segundo documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, 

deu-se no ano de 2011, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do 

artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em 

análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a 

incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

24765240), sem previsibilidade ao retorno das atividades laborais. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas desde o 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001934-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001934-33.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação 

proposta por Antônio Marcelino da Silva Junior em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito do benefício de auxilio doença e a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu ser segurado da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologia que o 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais. Asseverou 

ter formulado requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria 

indeferido o pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. Diante de tais 

asserções, o autor requer a concessão do benefício de auxílio doença 

com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Diante de tais 

asserções, o autor pugnou pela concessão de aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, este Juízo designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. 

Na sequência, o autor apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 

23976742. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se quanto ao 

laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

23976742, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Ademais, analisando detidamente os autos 

verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 
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Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que a requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão do benefício de 

auxílio-doença em 14/08/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

11/12/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Verifica-se que a requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença 

e aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e TEMPORÁRIA 2 ANOS 

(id n.º 23976742). Nesta senda, como já salientado, o segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da autora, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidos desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Tangente 

ao lapso de duração do auxílio-doença anoto que o benefício deverá ser 

pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da sentença, sendo que após 

o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se a autora 

requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, 

§8º, da Lei 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000563-97.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos n. 1000563-97.2019.811.0011 Aqui se tem ação proposta por 

ELIANA DE OLIVEIRA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de auxílio-doença. A requerente aduziu na 

exordial ser filiada ao Regime Geral da Previdência Social na qualidade de 

empregada, e afirmou que está acometida por moléstia que a incapacita 

para o exercício de suas atividades laborais, quais sejam: "F-31.5 - 

TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL DEPRESSIVO 

GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS; F-41.1 - ANSIEDADE 

GENERALIZADA; F-41.2 - TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO; 

F-32.0 - EPISÓDIO DEPRESSIVO LEVE; F-32.1 - EPISÓDIO DEPRESSIVO 

MODERADO” (sic). Em razão disso, salienta que pleiteou a concessão do 

benefício de auxílio-doença administrativamente, tendo sido negado sob o 

fundamento de “não constatação de incapacidade laborativa”. Assim, em 

que pese a negativa da parte ré, a autora sustenta que se encontra 

incapaz. Diante de tais asserções, a autora pugnou pela concessão do 

benefício de auxílio-doença e via de consequência, a aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, este Juízo indeferiu a antecipação de tutela 

requerida, bem como, determinou a realização de perícia médica e citação 

da requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência 

dos pedidos vindicados na exordial. Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação. Laudo pericial juntado em ID n. 24762524. 

Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavoravelmente. De outro vértice, a autarquia requerida nada disse. 

Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a autarquia 

arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o disposto no parágrafo 

único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar 

da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste razão à autarquia 

requerida quando da alegação da prescrição quinquenal, considerando 

que o requerimento administrativo foi realizado em 05/04/2018 e a 

demanda ajuizada em 28/03/2019. Por conseguinte, analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte demandada em relação ao laudo 

pericial funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões 

delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura 

fundamento suficiente para ensejar sua desconsideração. Assim, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 24762524, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Outrossim, 

a requerente pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença, sob arguição de ser portadora de problemas de saúde que 

a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 
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pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. Desse modo, 

impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado da Previdência 

Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a impossibilidade para 

o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à 

qualidade de segurada da requerente do pedido, depreende-se do extrato 

CNIS que a autora era segurada da Previdência Social quando do advento 

da moléstia incapacitante, cujo início, segundo documentação idônea 

acostada ao feito e laudo pericial, deu-se no ano de 2010, sobretudo pelo 

fato de que à época contribuía com a Previdência na qualidade de 

“empregada”, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, tangente à 

demonstração da existência de doença incapacitante, o laudo produzido 

pelo jurisperito, descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, 

quanto definitiva, para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora 

pode ser controlada através de tratamento com profissionais da saúde 

mental. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez que 

não preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício de 

atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001952-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO CIRILO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Código: 1001952-54.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

EVERALDO CIRILO DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por 

invalidez. O requerente aduziu ser segurado da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometido por patologias que o teriam incapacitado 

para exercício de suas atividades laborais, de modo que vinha recebendo 

da autarquia ré o benefício, contudo, teria sido cessado sem que a 

patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, o autor requer o 

restabelecimento do auxílio-doença e a posterior conversão. Recebida a 

inicial, este Juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, designou 

perícia médica e determinou a citação do demandado. Devidamente citado, 

a autarquia ré apresentou contestação e quesitos, bem ainda arguiu 

preliminar de prescrição quinquenal. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Na sequência, laudo pericial acostado em ID n. 

24098087. Devidamente intimado, a parte autora manifestou-se quanto ao 

laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Inicialmente, o requerido arguiu 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Analisados os autos, razão assiste a 

autarquia ré, uma vez que o requerimento administrativo se deu em 

01/12/2009 e a ação somente foi proposta em 12/12/2018, motivo pelo 

qual, ACOLHO a preliminar arguida e DECLARO a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Ademais, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 24098087, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. O 

requerente pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença e conversão para 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e PERMANENTE. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à conversão do 

auxílio-doença para o benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, 

das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, respeitando a prescrição ocorrida. Determino à parte ré que 

promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 
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observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002868-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1002868-54.2019.811.0011 Requerente: EDNA MARIA DOS REIS DA 

SILVA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Edna Maria dos Reis da Silva 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 56 (cinquenta e seis) anos 

de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Ressai da 

inicial que a requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entrementes, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia 

ré. Para corroborar com suas alegações, a requerente amealhou aos 

autos vários documentos. Citado, a parte ré nada disse sobre estes autos, 

apenas reuniu comentários à legislação previdenciária. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Por conseguinte, foi realizada 

audiência de instrução, ocasião em que foram inquiridas duas 

testemunhas arroladas pela requerente. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A previsão da aposentadoria por 

idade para os segurados especiais A aposentadoria por idade para 

aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, 

caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria 

por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, a requerente acostou nos autos cópia de sua certidão de 

casamento, por meio da qual extrai-se a qualidade de lavrador de seu 

cônjuge. O casamento realizou-se em 1987, tendo o documento sido 

lavrado no mesmo ano. A requerente acostou nota de crédito rural, notas 

fiscais de aquisição de produtos agrícolas, autorização confeccionada 

pelo seu esposo com a finalidade de conferir à autora o poder de realizar 

qualquer movimentação no INDEA e SEFAZ, crachá comprovando a 

participação no 17º e 18º encontro cultural da mulher rural. Foi juntado 

ainda pedido de dispensa de inscrição estadual, onde consta o esposo da 

autora com o ocupante da área rural, bem ainda declaração de 

faturamento de produtor rural. Na audiência de instrução e julgamento, as 

testemunhas inquiridas perante este Juízo, foram taxativas ao afirmar que 

conhece a requerente há mais de 10 (dez) anos, estando a autora, até os 

dias de hoje, desempenhado atividades que a qualificam como lavradora. 

Disseram ainda que a autora sempre foi lavradora, pois trabalhava para o 

sustento próprio e de sua família, não possuía maquinários, tampouco 

empregados. Sobre a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode 

ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em sede de recurso 

repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar De proêmio, guisa frisar que, não obstante os 

vínculos celetistas constantes no extrato CNIS contido na contestação 

ofertada pelo demandado, considerando a prova documental, corroborada 

por prova testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício da atividade 

rural pelo período de carência exigido, de forma que o exercício de 

atividade urbana intercalada com o labor rurícola, no presente caso, não 

possui o condão de infirmar a qualidade de segurado especial da autora, 

nos termos da Súmula nº46 da TNU[1]. De outro viés, o regime de 

economia familiar, para efeitos de reconhecimento da qualidade de 

segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência e mútua 

dependência em que todos os membros da família trabalham para a 

subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a jurisprudência dos 

tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as provas em relação à 

condição de segurando especial de um membro, salvo raras exceções, 

comunicam-se e se estendem aos demais membros do grupo familiar. 

Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais julgados 

existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de 

atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo que urbana, 

não descaracteriza a condição de segurado especial dos demais. O art. 

9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de segurado especial 

somente o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, 

a contar do primeiro dia do mês em que for enquadrado em qualquer outra 

categoria.”(STJ, AgRg no REsp 1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 28/02/2011) “O trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, 

incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção 

à regra geral fixada no item anterior, a extensão de prova material em 

nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando 

aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o 

de natureza urbana.” (STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 

19/12/2012). A carência Considerando que ficou demonstrado que a 

autora manteve durante um longo tempo o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para que se possa reconhecer à requerente a 

condição de segurada especial, nos termos do artigo 142 da Lei 

8.213/1991. Como já analisado acima, há prova testemunhal idônea e 

robusta, corroborada por contemporâneo início de prova documental, no 

sentido de que a parte autora laborou por tempo suficiente, atingindo o 

período de carência mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria 

necessidade que o segurado especial esteja em atividade laboral rural 

imediatamente ao requerimento administrativo, se ele já implementou todos 

os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade. Nesse 

sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de representativo da 

controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 

143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que 

estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se 

aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu 

benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 

8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter 

atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por 

idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios 

legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do 

direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os 
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requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. 

Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da 

sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo 

Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, Primeira 

Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, DJe 

10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente) [1] O exercício de atividade urbana intercalada não impede a 

concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que 

deve ser analisada no caso concreto.
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Código n. 1000803-86.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

ADMILSON DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito a aposentadoria 

por invalidez c/c auxílio doença. O requerente aduziu ser segurado da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologias que o 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, quais 

sejam: "M-25.5 - DOR ARTICULAR; E-79.0 - HIPERURICEMIA SEM SINAIS 

DE ARTRITE INFLAMATÓRIA E DE DOENÇA COM TOFOS; I-10 - 

HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA); M-10.0 - GOTA IDIOPÁTICA" (sic). 

Asseverou ter formulado requerimento administrativo, entretanto, a 

autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a justificativa de que não foi 

constatada a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. Diante de 

tais asserções, o autor requer o reconhecimento judicial do direito à 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença. Recebida a inicial, foi 

indeferida a antecipação de tutela, bem como determinada a realização de 

perícia médica e a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia 

ré apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. 

Na sequência, o autor apresentou réplica. Laudo pericial juntado em ID n. 

24761463. Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavorável, requerendo seja afastada a conclusão do laudo ou a 

realização de uma nova avaliação médica. De outro vértice, a autarquia 

requerida nada manifestou. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se 

que a autarquia arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito 

quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que o requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

do benefício de auxílio-doença em 15/01/2019 e o ajuizamento da ação se 

deu em 12/04/2019, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Por conseguinte, a insurgência da parte autora em relação ao 

laudo pericial funda-se tão somente em sua discordância com as 

conclusões delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar sua desconsideração, ou 

ainda a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial 

contido nas fls. 71/73, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Outrossim, o requerente pleiteia o 

reconhecimento judicial do direito a aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que 

o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social, de 

modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, 

se mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, os documentos acostados ao feito, 

bem assim o laudo produzido pelo jurisperito, descrevem que não há 

incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, do autor, não havendo 

limitações relacionadas ao seu labor. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está em 

dissonância da lei, uma vez que não preenche o requisito de incapacidade 

permanente para exercício de atividades que lhe garantam o sustento. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

EXORDIAL e, via de consequência, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito. Condeno à parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo suspendo sua 

exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, 

permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. 

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. 

Mirassol D’Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1003258-24.2019.811.0011 Autor: ANA CLAUDIA VIEIRA FERNANDES 

Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO 

Aqui se tem ação proposta por ANA CLAUDIA VIEIRA FERNANDES em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se buscou o 

reconhecimento judicial do direito a salário maternidade. A requerente 

afirmou que sempre residiu na zona rural desde que nasceu e após o seu 

casamento continuou a residir na zona rural. Aduziu ser genitora de Jamile 

Vieira Seni, nascida em 19/12/2015 e, em virtude do nascimento da 

infante, requereu administrativamente a concessão de salário maternidade 

na qualidade de segurada especial, contudo, seu pleito teria sido inferido 

pela autarquia ré. Citado, o demandado apresentou contestação, nada 

dizendo sobre estes autos, apenas reunindo comentários à legislação 

previdenciária. Na sequência, a autora apresentou impugnação à 

contestação. Realizada solenidade, foram inquiridas duas testemunhas. 

Os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO Verifica-se que a questão a ser dirimida nestes 

autos diz respeito saber se a autora ostenta ou ostentou a qualidade de 

segurada especial, na modalidade de trabalhadora rural. Em síntese, a 

legislação de regência estabelece que é devido o salário maternidade à 

segurada especial, no valor de um salário mínimo mensal, desde que 

comprove a carência, mesmo que de forma descontínua, por um período 

de 10 meses. Registre-se também que a carência, quanto ao segurado 

especial, trabalhador rural, é demonstrada, simplesmente, pelo tempo de 

exercício da atividade, desde que haja razoável início de prova material. 

Nestes termos, a autora apresentou, como prova documental de sua 

inserção na atividade rural, cópia da declaração de trabalhadora rural 

expedido pelo INSS e certidão de nascimento da filha Jamile. Juntou ainda 

declaração de atividade rural confeccionada pela sua sogra Sra. Julima do 

Nascimento Teixeira, a qual atesta o labor rural desempenhado pela autor 

juntamente ao seu companheiro. A autora apresentou outros documentos, 

como notas de compras e cadastros, a demonstrar que, em diversas 

épocas, estava inserida no meio de atividade rural. Na audiência de 

instrução e julgamento, as duas testemunhas foram uníssonas ao 

afirmarem que conhecem a requerente há mais de 08 (oito) anos e que ela 

reside com a sua sogra, filha e companheiro. Não obstante, sempre viveu 

e permanece desempenhando atividades campestres para a subsistência 

da família, não há maquinários, tampouco empregados. Nesta toada, guisa 

esclarecer que o regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) Nestes 

termos, a qualidade de segurada da autora restou robustamente 

demonstrada, ficando também, inequivocamente, evidenciado período 

suficiente da carência exigida para o benefício de salário maternidade. 

Ademais, a autora apresentou a certidão de nascimento de Jamile Vieira 

Seni, nascida em 19/12/2015. Sendo assim, a autora demonstrou outro 

requisito para fazer jus ao salário maternidade, que é o nascimento de 

filho, no período em que mantém a qualidade de segurada. Nesta senda, o 

pagamento do benefício de salário maternidade é medida que se impõe. 

Isso porque a autora demonstrou todos os requisitos para a exigi-lo, 

conforme já foi explanado nesta sentença: condição de segurada, 

carência necessária, nascimento de filho e negativa ao prévio 

requerimento administrativo. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para: a) 

reconhecer o direito da autora ao salário maternidade EM RELAÇÃO À 

Jamile Vieira Seni, nascida em 19/12/2015; b) condenar o réu ao 

pagamento de todas as parcelas relativas ao benefício salário 

maternidade, corrigidas monetariamente a partir da apresentação do 

requerimento administrativo. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado da autora honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 

Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a 

despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001644-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JA GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001644-81.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: JA GAS 

COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME Indefiro o 

pedido de penhora pelo sistema BacenJud, eis que inexiste a 

quantificação do valor a ser bloqueado, devendo o exequente, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, colacionar a planilha devidamente atualizada. No mais, 

defiro a pesquisa de eventual veículo através do Sistema RENAJUD. 

Encontrado veículo através da diligência acima, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação do bem, no prazo de 15 

(quinze) dias. De outro vértice, deverá o exequente ser intimado para se 

manifestar em prosseguimento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000338-43.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA KAUANNA FELIPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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(REU)

 

Autos: 1000338-43.2020.8.11.0011 Aqui se tem Ação Previdenciária. 

Karla Kauanna Felipe propôs a presente demanda buscando o 

reconhecimento judicial ao benefício previdenciário de auxílio-doença com 

pedido de tutela antecipada. Declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo 

para processar e julgar o feito. Encaminhem-se os autos a minha 

substituta legal. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004071-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS OAB - MT25483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos: 1004071-51.2019.8.11.0011 Aqui se tem Ação de Execução de 

Título Judicial ajuizada por Gessimar Charles de Barros em face de Estado 

de Mato Grosso. A parte autora apresentou planilha de cálculos, apurando 

como devido pelo réu o montante de R$ 4.642,55 (quatro mil seiscentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Instado a se 

manifestar, a parte requerida apresentou concordância (ID 2245051). Os 

autos vieram conclusos. É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pelo 

exposto, homologo o cálculo de ID 27553744, resolvendo o mérito do 

pedido, devendo o Gestor Judiciário cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil. Outrossim, havendo pedido 

nesse sentido, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal. Isento as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de 

Processo Civil. Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a 

parte exequente em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 

15 (quinze) dias, volvam-me conclusos para extinção. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002691-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RUFINO ALVES (EXECUTADO)

 

Autos 1002691-90.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002274-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Código: 1002274-40.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do 

exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais, se houver. Determino o 

levantamento da constrição em favor do executado, se houver. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitada em julgada 

a sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CARMERINDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código: 1000266-90.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por MARLI 

CARMERINDA DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem 

como a indenização por dano moral. A requerente aduziu ser segurada da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometida por patologias que a 

teriam incapacitado para o exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio-doença, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, a autora requer o restabelecimento do 

auxílio-doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, foi indeferida a liminar pleiteada, determinada a 

realização de perícia médica e a citação do demandado. Devidamente 

citado, a autarquia ré apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem 

como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito quanto à 

prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou impugnação à 

contestação. Laudo pericial juntado no id n.º 24761003. Devidamente 

intimada, a parte autora manifestou-se parcialmente desfavorável quanto 

ao laudo pericial, pugnando pelo reconhecimento da incapacidade total. De 

outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Os 

autos vieram conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE 

À DECISÃO. Inicialmente, em sede de contestação, arguiu o requerido a 

prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe 

assiste neste ponto, uma vez que o benefício de auxílio-doença foi 

cessado em 21/01/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 20/02/2019, 

ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Por 

conseguinte, a insurgência da parte requerente em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 24761003, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. A 

requerente pleiteia o restabelecimento do beneficio de auxílio-doença e a 

sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que a autora era segurada da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e TEMPORÁRIA, 02 

(DOIS) ANOS (id n.º 24761003). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 
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por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência parcial do pleito 

inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do 

benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do 

auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão da requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora ao 

benefício de auxílio doença e, ainda, das parcelas em atraso, em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde a CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigida monetariamente e acrescidas 

com juros. Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o 

benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da data 

da realização do laudo pericial. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001132-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Código: 1001132-98.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

WELLINGTON MARTINS RODRIGUES em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu 

ser segurado da Previdência Social, contudo, teria sido acometido por 

patologias que o teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, o autor requer o restabelecimento da 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a 

antecipação dos efeitos da tutela, designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia nada se 

manifestou. Na sequência, laudo pericial acostado em ID n. 27312619. 

Devidamente intimado, a parte autora manifestou-se quanto ao laudo 

pericial. De outro turno, o requerido apresentou proposta de acordo, a qual 

foi recusada. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo 

pericial contido no id n.º 27312619, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. O requerente pleiteia o 

restabelecimento de aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portador de problemas de saúde que o impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. Além do mais, 

nos autos sob o código 209441 foi reconhecido o direito do autor à 

aposentadoria por invalidez. De outro vértice, em análise aos autos e ao 

laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa do 

autor é TOTAL e PERMANENTE. Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez 

e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 
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com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal. Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003444-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRA DE BARROS PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1003444-47.2019.8.11.0011 Autor (a): IZAIRA DE BARROS PENHA Réus: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por Izaira de Barros Penha em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito à pensão morte e aposentadoria por idade. Na inicial, a 

autora alegou que seu falecido cônjuge, senhor José Bispo dos Santos, 

era segurado especial da previdência social, na qualidade de lavrador. 

Registram os autos que eles teriam laborado em regime de economia 

familiar desde tenra idade. Relatou a requerente que, com o advento do 

óbito de seu esposo, buscou administrativamente a percepção do 

benefício de pensão por morte e aposentadoria por idade rural junto à 

autarquia ré, contudo seu pedido teria sido negado, sob o fundamento de 

“Falta de qualidade de dependente – Companheiro (a) e Falta de 

comprovação de atividade rural em número de meses idênticos à carência 

do benefício.” Citado, o demandado apresentou contestação, rechaçando 

genericamente as teses autorais. Após a apresentação de impugnação à 

contestação, foi realizada audiência de instrução e julgamento. Aberta a 

solenidade, foram inquiridas duas testemunhas. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A pensão por morte O artigo 74 da 

Lei 8.213/91 prevê o benefício previdenciário da pensão por morte: “Art. 

74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data” A mesma lei 

diz que é beneficiário do regime da previdência social na condição de 

dependente o cônjuge e que esta dependência é presumida (artigo 16). Da 

prova relativa à parte autora A requerente colacionou aos autos a cópia 

de certidão de óbito do seu ex-companheiro, demonstrando que se 

falecimento ocorreu em 08/10/2017. Apresentou documento obtido junto 

ao INSS, onde demonstra que o benefício perseguido não foi concedido 

sob o fundamento de suposta ausência de dependência do falecido. 

Juntou ainda cópia da declaração do INCRA, onde costa o falecido 

qualificado como “agricultor”, cartão de cadastro familiar e ficha de 

controle de associado do Sindicato dos trabalhadores rurais, onde consta 

qualificado como “lavrador”. Na audiência de instrução e julgamento, as 

testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que conhecem o casal há 

mais de 18 (dezoito) anos e eles sempre laboraram para o sustento 

familiar, bem como as atividades eram exercidas no campo, sem auxílio de 

maquinários ou empregados, estritamente braçal. Disseram ainda que 

após o falecimento do companheiro da autora, esta vem passando por 

necessidades, vez que o labor exercido por ele era imprescindível para a 

economia familiar. Não houve constituição de nova família após o evento 

morte. Sobre a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em 

processos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em sede de recurso 

repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) Não 

obstante, revelam haver prova robusta de que a autora manteve, até a 

morte do Senhor José, união estável com ele, sendo inafastável o 

reconhecimento da união para efeitos de concessão da pensão por morte. 

Ressalte-se que a legislação estabelece a equiparação, para todos os 

efeitos patrimoniais, entre a união estável e o casamento. Sendo assim, 

aquele que convivia maritalmente com instituidor da pensão por morte na 

época do seu falecimento, faz jus ao benefício independentemente de 

comprovação de dependência econômica, que é exigida apenas quando 

se tem separação de corpos. A aposentadoria por idade rural A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

nos autos cópia do espelho da unidade familiar, onde consta o falecido 

como beneficiário e a autora qualificada como companheira, notas de 

trânsito animal, recibos e notas fiscais de produtos campestres, cartão de 

cadastro familiar indicando o endereço rural e tendo como membros a 

requerente e o falecido, ficha de controle de associado do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais indicando o falecido com estado civil de “amasiado”. 

Na audiência de instrução e julgamento, conforme relatado no tópico 

anterior, foram taxativas ao afirmar que conhece a autora há mais de 18 

(dezoito) anos, tendo ela sempre desempenhado atividades campestres 

para a subsistência familiar. Sobre a amplitude do alcance que a prova 

testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção 

do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), 

submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a 

apresentação de um início de prova material, sem delimitar o documento 

mais antigo como termo inicial do período a ser computado, contanto que 

corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 

2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo autor como 

início de prova material foram corroborados por prova testemunhal firme e 

coesa e podem ser estendidos tanto para períodos anteriores como 

posteriores ao documento mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 

1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 

25/10/2016, DJe 10/11/2016) O regime de economia familiar Considerando 

a prova documental, corroborada por prova testemunhal segura, ficou 
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demonstrado o exercício da atividade rural pelo período de carência 

exigido, vez que a autora exerce labor rural desde tenra idade. Assim 

sendo, o regime de economia familiar, para efeitos de reconhecimento da 

qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência e 

mútua dependência em que todos os membros da família trabalham para a 

subsistência de todo o grupo familiar, sendo o caso da autora, uma vez 

que exercia labor junto ao seu falecido companheiro. A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autor manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer ao requerente a condição de segurado especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que ela permaneceu e ainda permanece trabalhando no campo, 

como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, 

restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil para: a) 

reconhecer, “incidenter tantum”, a união estável entre a autora e o senhor 

José Bispo dos Santos; b) reconhecer o direito da autora à pensão por 

morte e, em consequência, condenar o réu ao pagamento do benefício no 

valor de um salário-mínimo atualizado, mais 13 º salário; c) reconhecer o 

direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em consequência, para 

condenar o réu ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário 

mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, 

também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas 

ao benefício devidas desde o requerimento administrativo. d) condenar a 

ré ao pagamento ao autor de todas as parcelas atrasadas desde a data 

do requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros; Determino que o benefício seja implantando em até 

30 (trinta) dias ante o seu caráter alimentar, ressaltando que eventual 

recurso de apelação não tem, pelo só fato da interposição, efeito de 

suspender o pagamento do benefício. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10%(dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula 111 do STJ. Condeno a 

parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000057-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1000057-24.2019.8.11.00.11 Aqui se tem ação proposta por 

AILTON JESUS DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial ao 

restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez. O 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social na qualidade de 

“empregado”, contudo, teria sido acometido por patologias que o teriam 

incapacitado para exercício de suas atividades laborais. O autor afirmou 

que, embora a decisão administrativa proferida pelo demandado, a 

patologia ainda persistiria, razão pela qual requereu o reestabelecimento 

da aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a 

tutela de urgência, determinou a citação da parte ré e designou perícia 

médica. Citado, o requerido nada disse. Na sequência, juntou laudo pericial 

em ID n. 24504147. Instado, o autor manifestou concordância ao laudo e 

em contrapartida, o requerido nada manifestou. Os autos vieram 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Inicialmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 24504147 para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o 

necessário para o devido pagamento dos honorários correlatos. 

Verifica-se que o requerente pleiteia o restabelecimento da aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que a 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do que a autora era segurada da 

Previdência Social quando do advento da moléstia incapacitante, cujo 

início, segundo documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, 

deu-se no ano de 2002, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do 

artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em 

análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a 

incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

24504147), sem previsibilidade ao retorno das atividades laborais. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a 
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impossibilidade de reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, e, caso este tenha sido 

negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que o laudo 

judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco inicial na 

ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, 

constata-se que a pretensão do requerente em perceber mencionado 

benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte 

autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000533-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BELARMINO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000533-62.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

ALINE BELARMINO MARTINS REU: AVON COSMÉTICOS LTDA No caso em 

exame, não é cabível a inversão do ônus probatório prevista no Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). É que, se a autora foi revendedora dos 

produtos da ré, não poder ser considerada consumidora, eis que não 

adquiriu os produtos como destinatária final. Na relação jurídica travada 

entre as partes, a autora adquiria produtos da ré para revenda a terceiros. 

Contudo, embora não seja cabível a inversão do ônus probatório com 

fundamento no CDC, pode-se inverter o ônus com fundamento nas 

peculiaridades da causa, conforme previsão contida no artigo 373, §1º do 

Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, se a autora afirmou ter 

quitado os produtos recebidos da ré até maio de 2017 e não ter contratado 

posteriormente e, tendo a ré dito que a autora teria contratado novos 

pedidos, fica assim distribuído o ônus probatório: a) incumbe à autora 

demonstrar ter pago os produtos adquiridos até maio de 2017; b) incumbe 

à ré demonstrar ter a autora realizado novas aquisições e não ter 

realizado os respectivos pagamentos ou, de qualquer modo, demonstrar a 

improcedência do pedido da autora nessa parte. O ônus da prova aqui 

atribuído à ré justifica-se porque, se autora disse não ter contratado, 

acrescentando desconhecer a origem da dívida, não se pode exigir dela a 

produção de prova quanto a fato negativo, pois equivaleria provar o 

"nada" e o "nada", fenomenicamente, não existe. Assim, tem a ré, nesse 

ponto, maiores condições de demonstrar a contratação remanescente. 

Assim, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as 

provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de 

produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos 

serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova 

pretendida. Em caso de pretensão de prova técnica, poderão as partes 

indicar assistentes técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão. 

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento do feito 

conforme o estado do processo. Após, conclusos. Às providências. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001578-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DERALDINA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001578-38.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CREUZA DERALDINA DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Creuza Deraldina de 

Jesus em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do auxilio 

doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem como a 

indenização por dano moral. A requerente aduziu ser segurada da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometida por patologias que a 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio doença, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, a autora requer o reestabelecimento do auxílio 

doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, o Juízo deferiu o pedido de antecipação de tutela, 

designou perícia médica e determinou a citação do demandado. Citado, o 

requerido apresentou defesa e quesitos à perícia médica. Na sequência, a 

autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 20658576. 

Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se quanto ao laudo 

pericial, pugnando por uma nova avaliação médica com médico 

especialista na patologia matéria de discussão. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte demandada em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 20658576, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se 

que a requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 
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quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 20658576). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. No que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega 

que o indeferimento administrativo do benefício, ora pleiteado, 

acarretou-lhe prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo 

não ser cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de 

valores, a título de danos morais, visto que o simples indeferimento de 

benefício, de acordo com os dispositivos legais de regência, não gera 

direito à indenização, por se tratar de ato oriundo do seu poder 

discricionário. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO 

BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso presente o autor 

sustenta o seu direito ao recebimento de indenização por danos morais em 

razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer por parte do 

INSS. 2. Nos termos da jurisprudência desta e. Corte "Não há falar em 

indenização por danos morais quando o INSS indefere, suspende ou 

demora na concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a 

Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua 

competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que 

regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no 

exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do 

interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao 

administrado, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, 

suf ic ientes a just i f icar a indenização pretendida."  AC 

0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, 

ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as 

prestações atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000962-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE CHAGAS BORGES (AUTOR(A))

E. B. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000962-29.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

E. B. P., ROSELENE CHAGAS BORGES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Considerando o teor da certidão de ID 29248803, 

nomeio para atuar nestes autos a Assistente Social Sr.ª Luciana Cristina 

Claudino de Miranda, CRESS 5005, para tanto fixo como honorários o valor 

de R$200,00 (duzentos reais), a ser custeado pelo Estado. Às 

providências. Mirassol D’ Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1003848-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERJANI MEIRE ROSA OAB - 007.960.011-54 (REPRESENTANTE)

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. S. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1003848-98.2019.8.11.0011 Fixo prazo de 15 dias para que parte 

autora manifeste-se quanto à impugnação apresentada. No mesmo prazo, 

poderão as partes dizer se têm outras provas a produzir para demonstrar 

seu direito em Juízo. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para, inclusive, dizer se pretende produzir provas no caso. Mirassol 
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D'Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000126-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR CASSIA BEGA CARDOSO TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Código n.º 1000126-22.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação indenizatória de 

danos morais c/c liminar ajuizada por IVANIR CASSIA BEGA em face de 

BANCO PAN S.A, ambos qualificados. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, nos termos do 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, a 

requerente objetiva a concessão de tutela provisória para que a requerida 

seja proibida de ofertar seus serviços, todavia, inexiste no caderno 

processual, qualquer indício de urgência, ou seja, não há elemento de 

evidência em relação a qualquer dano sofrido pela parte. Dessa forma, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. Por 

conseguinte, recebo a petição inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 12 de maio de 2020, às 13h00min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Cite-se e intime-se o requerido para que compareça à 

audiência designada, devendo se fazer acompanhar por advogado. 

Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003337-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS OAB - MT25483/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos: 1003337-03.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de interdição 

cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Rosania Pereira 

Coelho em face de seu genitr José Coelho Neto. A tutela de urgência foi 

deferida no ID 24167464. No ID 29475518, a parte exequente informou o 

óbito do interditando, bem como pugnou pela extinção do feito. É o 

relatório. Decido. Considerando a notícia nos autos acerca do falecimento 

do interditando e em se tratando de ação intransmissível, o feito deve ser 

extinto sem resolução de mérito. Em face do exposto, confirmo a tutela de 

urgência proferida no ID 24167464, e com fundamento no artigo 485, 

inciso IX, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Sem condenação em custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações 

e baixas necessárias. Cientifique-se o Ministério Público Estadual. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000083-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. F. N. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos: 1000083-22.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de cumprimento de 

sentença de alimentos, postulada por Charles da Silva Freitas e Yasmim 

da Silva Freitas, representados por sua genitora Rosilene Ramos da Silva, 

em face de Valdir Freitas Neves, todos devidamente qualificados nos 

autos. No ID 29400594, a parte exequente pugnou pela extinção do 

presente feito em razão de não possuir interesse com o prosseguimento 

da demanda. É o relatório. Decido. Em face do exposto, com fundamento 

no artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Sem condenação em custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Cientifique-se o Ministério Público 

Estadual. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e Datado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004039-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. W. D. O. D. C. (REQUERIDO)

 

Autos 1004039-46.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de guarda unilateral 

proposta por Deysiane Maria Paixão representada por sua genitora Sirene 

Paixão Crstina Correa em face de José Júnior Paixão de Oliveira e em 

desfavor de José Willian de Oliveira do Carmo, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em sede de audiência de conciliação, as partes 

informaram que se reconciliaram, pugnando pela extinção do feito (ID 

29103136). Instado a se manifestar, o Ministério Púbico manifestou-se 

favoravelmente ao pedido (ID 29222006). É o relatório. Decido. Não 

havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora, e anuído pela parte requerida, que importa em desistência da ação. 

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidades de praxe. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000335-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DE LIMA PIZANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Autos: 1000335-25.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício Previdenciário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, a 

parte autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando os respectivos cálculos para fins de expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (ID 24874192). Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia requerida 

quedou-se inerte (ID 28861504). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsados os autos, verifica-se que instada a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela parte autora/exequente, a 

autarquia ré deixou transcorrer o prazo “in albis”, assim, homologo o 

cálculo contido no ID 24874195, resolvendo o mérito do pedido, devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que se manifestem 

acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos do artigo 11 da 

resolução 458/2017. Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, 

desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme autorizado 

pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, em nome do 

advogado da parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos 

possui poderes para receber e dar quitação. Em tempo, defiro desde já, 

eventual pedido para expedição de RPV em apartado, referente aos 

honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001702-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n.º 1001702-21.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação de cumprimento 

de sentença. A parte exequente, instada a se manifestar, pugnou pelo 

protesto do pronunciamento judicial bem como pela realização de consulta 

no Sistema RENAJUD, a fim de verificar eventual existência de veículos em 

nome do executado. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Restando 

infrutíferas as diligências anteriormente realizadas, defiro a pesquisa de 

eventual veículo através do Sistema RENAJUD. De outro vértice, 

encontrado o veículo, desde já, determino a expedição de mandado de 

penhora e avaliação do bem, no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, 

determino o protesto da decisão judicial que fixou o débito, nos moldes do 

art. 528, § 1º do Código de Processo Civil. Determino que a Secretaria 

expeça o competente ofício, onde deverá constar o nome e o CPF do 

executado, a ser levado pela parte interessada ao tabelião para protesto. 

Outro cenário, intime-se a exequente para dar prosseguimento no feito. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. (Assinado e 

Datado Digitalmente) Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-77.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETE VIEIRA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA MATA CORDEIRO (REU)

JOSELI SILVA DA MATA (REU)

HELENA FRANCISCA DA MATA (REU)

ADILIO DA MATA (REU)

DIRCE DA MATA BEZERRA (REU)

ANTONIO DA MATA (REU)

OTACILIO IZAIAS DE ANDRADE (REU)

MARIA DE LOURDES DA SILVA MATA (ESPÓLIO)

MARIA DE FATIMA DA MATA SILVA (REU)

 

Código n.º 1000090-77.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de adjudicação 

compulsória proposta por DEOSDETE VIEIRA DE AMORIM em face de 

MARIA DE LOURDES DA SILVA MATA, ANTONIO DA MATA, DIRCE DA 

MATA BEZERRA, HELENA FRANCISCA DA MATA, JOSELI SILVA DA 

MATA, MARIA APARECIDA DA MATA CORDEIRO, MARIA DE FÁTIMA DA 

MATA SILVA, OTACILIO IZAIAS DE ANDRADE e ADILIO DA MATA. 

Recebo a inicial em todos os seus termos. Designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de maio de 2020, às 13h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Citem-se os réus para comparecimento à 

audiência e, se restar frustrada a conciliação, ficará citado também para 

apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia útil 

seguinte à audiência. Estabeleço, ainda, que o mandado deverá conter 

apenas os dados necessários ao postulante e à audiência, não podendo 

ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do artigo 695, §1º 

do Código de Processo Civil, ficando ao réu, porém, assegurada a 

consulta ao processo a qualquer momento. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003571-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. A. (REQUERENTE)

M. A. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REQUERIDO)

 

Autos 1003571-82.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de divórcio c/c 

guarda c/c regulamentação de visitas c/c partilha de bens c/c alimentos 

proposta por Melissa Agues Abreu Cene, representada por sua genitora 

Luanna Agues Abreu em face de Michel de Cene, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes entabularam 

acordo, requerendo sua homologação (ID 29159014). Na ocasião, 

acordou-se que o pai pagará à filha o valor de R$ 333,00 (trezentos e três 

reais), equivalente a 31,9% (trinta e um vírgula nove) do salário mínimo 

vigente, todo dia 15, tendo iniciado no mês de novembro de 2019, sendo 

que o pagamento será realizado através de depósito bancário em nome da 

genitora, na Cooperativa Sicredi, Agência 0804, Operação 013, Conta 

Corrente n.° 40761-0 e o comprovante de depósito servirá de quitação do 

débito alimentar, desde que compensando em conta bancária, bem como 

de que as despesas extraordinárias serão rateadas entre ambos. Quanto 

à guarda, a criança permanecerá com a genitora, tendo o genitor direito de 

visitas aos finais de semana, com início às 08h e término às 18h, as quais 

serão acompanhadas pela avó paterna somente entre os munícipios de 

Curvelândia e Mirassol D'Oeste. Os bens adquiridos na constância do 

matrimônio serão partilhados conforme item 1, 2 e 3 da petição em ID n. 

29159014. É o relatório. Decido. Estando satisfeitas as exigências legais, 

por estar o acordo formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Confirmo a 

liminar deferida em ID n. 24682450. Tendo em vista que as partes 

entabularam acordo antes de ter sido proferida sentença aos autos, ficam 

as partes dispensadas do pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes se houver, nos termos do art. 90, §3º do CPC. 

Considerando-se a desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e 

Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000217-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Autos: 1000217-49.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício Previdenciário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, a 

parte autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando os respectivos cálculos para fins de expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (ID 19864634). Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia requerida 

quedou-se inerte (ID 29193242). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsados os autos, verifica-se que instada a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela parte autora/exequente, a 

autarquia ré deixou transcorrer o prazo “in albis”, assim, homologo o 

cálculo contido no ID 24881336, resolvendo o mérito do pedido, devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que se manifestem 

acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos do artigo 11 da 

resolução 458/2017. Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, 

desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme autorizado 

pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, em nome do 

advogado da parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos 

possui poderes para receber e dar quitação. Em tempo, defiro desde já, 

eventual pedido para expedição de RPV em apartado, referente aos 

honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003764-97.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEGARD VOIGT LOFFLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 681 de 1073



(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003764-97.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

HILDEGARD VOIGT LOFFLER REU: BANCO BRADESCO, SABEMI 

SEGURADORA S.A As preliminares de mérito alegadas pelas partes 

confundem-se com a matéria de fundo e com ela serão apreciadas. No 

que atine à distribuição do ônus da prova, considerando que a presente 

demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se faz a condução 

do feito em consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, 

há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 

6º VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, se o autor alegou que, como cidadão e 

consumidor, foi surpreendido com o não cumprimento devido do contrato, 

atribuindo o ato lesivo a uma sociedade empresária, há que se reconhecer 

que a parte mais preparada para produzir a prova seria a ré. Deve ser dito 

que se o autor alegou não ter contratado com as rés, não há que se exigir 

dele o ônus de prova negativa. Haja vista a hipossuficiência técnica, 

econômica e jurídica do autor, inverto ônus probatório em face da parte 

requerida, nos termos do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem 

as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de 

produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos 

serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova 

pretendida. Em caso de pretensão de prova técnica, poderão as partes 

indicar assistentes técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão. 

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento do feito 

conforme o estado do processo. Após, conclusos. Às providências. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002074-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1002074-33.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: ANTONIO 

APARECIDO DE MOURA Postergo a análise do pedido de penhora on-line 

para após a apresentação da planilha de débito atualizada, no prazo de 15 

dias. Outrossim, defiro a pesquisa de eventual veículo através do Sistema 

RENAJUD. Encontrado veículo através da diligência acima, desde já, 

determino a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002588-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CERQUEIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1002588-83.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: JOSE 

CERQUEIRA MARTINS Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada por 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE. Conforme manifestação 

do exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do 

débito reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais, se 

houver. Determino o levantamento da constrição em favor do executado, 

se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e 

registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000161-79.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINA ULIANA (REQUERENTE)

CRISTIANO ULIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

 

Autos: 1000161-79.2020.8.11.0011 Aqui se tem Embargos de Declaração 

manejado por Camila Cristina Uliana e Cristiano Uliana alegando que houve 

contradição/erro material na decisão de ID 28975834. Foi proferida 

decisão no ID 28975834, em que determinou-se a intimação da parte 

autora para que no prazo de 15 dias fornecesse outros elementos para 

melhor avaliação de eventual hipossuficiência por meio da juntada de 

documentos. Em seguida, a parte autora opôs Embargos de Declaração no 

ID 29478800, em que pugna pela concessão do benefício da Justiça 

Gratuita. alegando que não há parte com qualidade de advogado e que as 

partes foram qualificadas nos autos. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, esclarece-se que um dos objetivos dos 

embargos de declaração é sanar a ocorrência de erro material ou 

contradição de um ponto contido na determinação judicial, ressalta-se que, 

com o advento do Código de Processo Civil de 2015, também se tornou 

expressamente prevista a admissibilidade de embargos com efeitos 

infringentes, com o fito de corrigir desacertos. Assim, analisando os 

autos, bem assim a decisão embargada, verifica-se que foi laborada em 

erro material, eis que a advogada não é parte nos autos e a autora Camila 

consta qualificada na procuração como "do lar". Dispositivo. Em face do 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SEREM 

TEMPESTIVOS, ACOLHENDO-OS, nos termos lançados, PARA CONCEDER 

OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Oficie-se ao Banco 

Bradesco S/A, agência indicada pelos requerentes, requisitando 

informações quanto à existência de saldo bancário em relação ao morto. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVES MANOEL DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALVES MANOEL (REU)

 

Autos: 1000034-44.2020.8.11.0011 Aqui se tem Ação Declaratória de 

Indignidade ajuizada por Fernanda Alves Manoel Dutra em face de Adriano 

Alves Manoel ambos qualificados nos autos. No ID 29087212, este Juízo 

recebeu a ação, determinou a citação dos requeridos, bem como o 

apensamento dos autos aos de n. 1292-77.2018.811.0011, Código 

258756. Não obstante, a Secretaria Judicial certificou no ID 30023143, que 

a ação de inventário, ora mencionada, tramita perante a Primeira Vara 

dessa Comarca. Decido. Tendo em vista o teor da certidão de ID 

30023143, verifica-se que a presente demanda deve ser processada por 

dependência e apensa à ação de inventário nº 1292-77.2018.811.0011, 

Código 258756, que tramita perante a 1ª Vara desta Comarca. Destarte, 

declino da competência para processar e julgar este feito, devendo ser 

procedida a redistribuição dos autos à aludida Vara Judicial. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1003925-10.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO NASCIMENTO RODRIGUES (REU)

 

Autos 1003925-10.2019.8.11.0011 Aqui se tem Ação de Execução de 

Título Extrajudicial, proposta por Canopus Administradora de Consórcios 

S/A, em face de Franco Nascimento Rodrigues. Aportou-se aos autos 

manifestação dos autores informando que não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, requerendo a extinção do feito (ID 

26375177). Em vista do exposto, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito, com esteio no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, do mesmo 

Diploma Legal, porquanto ainda não houve a efetiva citação do réu. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais 

nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003928-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITTY CRISTINA GOMES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Autos 1003928-62.2019.8.11.0011 Aqui se tem Ação de Execução de 

Título Extrajudicial, proposta por Canopus Administradora de Consórcios 

S/A, em face de Keitty Cristina Gomes Rodrigues. Aportou-se aos autos 

manifestação dos autores informando que não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, requerendo a extinção do feito (ID 

27372193). Em vista do exposto, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito, com esteio no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, do mesmo 

Diploma Legal, porquanto ainda não houve a efetiva citação do réu. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais 

nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001720-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON SIMOES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001720-08.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

CLEBERSON SIMOES DE OLIVEIRA Aqui se tem Ação de Busca e 

Apreensão. Aportou-se aos autos manifestação do autor informando que 

não possui interesse de prosseguir com a presente demanda, requerendo 

a extinção do feito (ID 27926002). Em vista do exposto, JULGO EXTINTO 

sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, 

do mesmo Diploma Legal, porquanto ainda não houve a efetiva citação do 

réu. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Determino 

o levantamento da constrição em favor do executado, se houver. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. P. R. I. C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA DE CAMARGO LIMA (REQUERIDO)

 

Autos: 1000066-49.2020.8.11.0011 Aqui se tem Ação de Busca e 

Apreensão, proposta por Banco Bradesco em face de Solange Maria de 

Camargo Lima. Aportou-se aos autos manifestação da parte autora 

informando que não possui interesse de prosseguir com a presente 

demanda, ante a realização de acordo extrajudicial entre a parte 

requerida, requerendo a extinção do feito. Em vista do exposto, homologo 

a desistência e JULGO EXTINTO sem resolução do mérito, com esteio no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, independentemente da diligência 

prevista no art. 485, § 4º, do mesmo Diploma Legal, porquanto ainda não 

houve a efetiva citação do réu. Proceda-se com o recolhimento do 

mandado de busca e apreensão e ao levantamento de eventuais 

penhoras. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, se houver. Sem condenação de honorários advocatícios, 

face a inexistência de contraditório. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003770-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PEREIRA MORAES (REQUERIDO)

 

Autos: 1003770-07.2019.8.11.0011 Aqui se tem Ação de Busca e 

Apreensão. Aportou-se aos autos manifestação do autor informando que 

não possui interesse de prosseguir com a presente demanda, requerendo 

a extinção do feito (ID 29213621). Em vista do exposto, JULGO EXTINTO 

sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, 

do mesmo Diploma Legal, porquanto ainda não houve a efetiva citação do 

réu. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Determino 

o levantamento da constrição em favor do executado, se houver. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. P. R. I. C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000042-55.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

ESMAEL DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Antes de deliberar quanto ao recurso apresentado, fixo prazo de 

15 dias para que a parte autora diga se foi implantado o benefício 

previdenciário concedido em sentença. Se não tiver sido implantado, 

oficie-se à agência própria do INSS para cumprimento da ordem e 

implantação do benefício. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 
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de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001530-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANEIDE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Código n. 1001530-79.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

MARIA VANEIDE SOARES em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento de auxílio-doença com pedido alternativo de 

aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu na exordial ser filiada ao 

Regime Geral da Previdência Social e afirmou que está acometida por 

moléstias que a incapacitam para o exercício de suas atividades laborais, 

de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio 

doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido 

curada. Diante de tais asserções, a autora pugnou pelo restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença, bem como a concessão de aposentadoria 

por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a antecipação de tutela 

requerida, bem como, determinou a realização de perícia médica e citação 

da requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência 

dos pedidos vindicados na exordial. Em seguida foi apresentado réplica. 

Laudo pericial encartado no id n.º 21790839. Apresentado o laudo pericial, 

a parte autora manifestou-se desfavoravelmente. De outro vértice, a 

autarquia requerida nada disse. Atestado médico juntado pela autora em ID 

n. 28510432. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a 

autarquia arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o disposto 

no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste 

razão à autarquia requerida quando da alegação da prescrição 

quinquenal, considerando que o benefício foi cessado em 05/07/2018. Por 

conseguinte, a insurgência da parte demandada em relação ao laudo 

pericial funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões 

delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura 

fundamento suficiente para ensejar sua desconsideração. Assim, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 21790839, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Outrossim, 

verifica-se que a requerente pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença, 

sob arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurado do requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado à exordial que a autora era 

segurado da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, tangente à 

demonstração da existência de doença incapacitante, o laudo produzido 

pelo jurisperito, descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, 

quanto definitiva, para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora 

pode ser controlada através de tratamento médico específico. Desse 

modo, constata-se que a pretensão da requerente em perceber 

mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez que não 

preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício de 

atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001642-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DA ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001642-48.2018.811.0011 Aqui se tem ação proposta por 

MARTA DA ROCHA SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de auxílio-doença. A requerente aduziu na 

exordial ser filiada ao Regime Geral da Previdência Social na qualidade de 

contribuinte facultativo, e afirmou estar acometida por moléstia que a 

incapacita para o exercício de suas atividades laborais, quais sejam: 

"Transtornos Esquizofrênico (CID’s F20)” (sic). Em razão disso, salienta 

que pleiteou a concessão do benefício de auxílio-doença 

administrativamente, tendo sido negado sob o fundamento de “não 

constatação de incapacidade laborativa”. Assim, em que pese a negativa 

da parte ré, a autora sustenta que se encontra incapaz. Diante de tais 

asserções, a autora pugnou pela concessão do benefício de 

auxílio-doença e via de consequência, a aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, este Juízo indeferiu a antecipação de tutela requerida, 

bem como, determinou a realização de perícia médica e citação da 

requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência 

dos pedidos vindicados na exordial. Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação. Laudo pericial juntado em ID n. 23870747. 

Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavoravelmente. De outro vértice, a autarquia requerida nada disse. 

Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a autarquia 

arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o disposto no parágrafo 

único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar 

da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste razão à autarquia 

requerida quando da alegação da prescrição quinquenal, considerando 

que o requerimento administrativo foi realizado em 16/10/2014 e a 

demanda ajuizada em 23/10/2018. Por conseguinte, verifico que a 
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insurgência da parte demandada em relação ao laudo pericial funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar sua desconsideração. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido 

no ID n. 23870747, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Outrossim, a requerente pleiteia a 

concessão de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. Desse modo, impositiva se faz a comprovação da 

qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida 

e demonstrada a impossibilidade para o exercício de atividade laborativa 

que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada da 

requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS que a autora era 

segurada da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, cujo início, segundo documentação idônea acostada ao feito 

e laudo pericial, deu-se no ano de 2017, sobretudo pelo fato de que à 

época contribuía com a Previdência na qualidade de “facultativo”, de modo 

que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se 

mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, o laudo produzido pelo jurisperito, 

descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, 

para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora pode ser 

controlada através de tratamento com medicamentos fornecidos pelo SUS. 

Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em perceber 

mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez que não 

preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício de 

atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE DE ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000716-67.2018.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARLEIDE DE ASSIS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Antes de deliberar quanto ao recurso apresentado, 

fixo prazo de 15 dias para que a parte autora diga se foi implantado o 

benefício previdenciário concedido em sentença. Se não tiver sido 

implantado, oficie-se à agência própria do INSS para cumprimento da 

ordem e implantação do benefício. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001446-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MENDES LEAL FILHO (REQUERIDO)

 

Autos: 1001446-78.2018.8.11.0011 Aqui se tem Ação de Busca e 

Apreensão. No ID 15608895, este Juízo determinou a emenda da petição 

inicial no tocante a notificação extrajudicial da parte requerida. A autora 

opôs embargos de declaração no ID 16030528. Ao analisar os embargos, 

este Juízo os recebeu e atribuiu-lhes efeitos infringentes para suprir a 

contradição existente para o fim de receber a petição inicial e deferir a 

liminar vindicada na petição inicial (ID 16046251). Expedido mandado de 

busca apreensão, não foi possível proceder a citação da parte requerida 

e a consequente apreensão do bem (ID 18055369). Em razão disso, a 

parte autora pugnou no ID 19677963 pela restrição total do veículo perante 

o Sistema Renajud, o que foi deliberado no ID 20327154, para o fim de 

determinar tao somente a restrição de transferência do veículo. Insatisfeito 

com a R. Decisão, a parte autora opôs embargos de declaração no ID 

20792291. Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, 

este Juízo determinou a intimação da parte embargada para manifestação 

(ID 22469144). Entre um ato e outro, no documento de ID 24727743, a 

parte autora encartou acordo extrajudicialmente celebrado, postulando 

pela sua homologação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, conheço dos embargos em razão da 

tempestividade (ID 20817422). No caso, depois de detida análise dos 

autos, conclui que não existe irregularidade a ser sanada, porque a 

questão colocada à análise judicial foi devidamente tratada na decisão 

recorrida. Não houve omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Ressalto que não é possível por meio dos embargos de declaração 

rediscutir o mérito da demanda. Ante o exposto, conheço e não acolho os 

embargos de declaração opostos. Em prosseguimento, verifico que, 

quando da celebração do acordo extrajudicial havido entre as partes, a 

requerida não se encontrava assistido por advogado, razão pela qual 

deixo de homologar o acordo encartado nos autos. Ressalto que a 

homologação judicial de um acordo onde uma das partes não foi assistida 

por advogado significa acolher manifestação em processo judicial de 

pessoa sem capacidade postulatória, o que é vedado por lei. A exigência 

da presença de um profissional da advocacia em Juízo representando 

aqueles que necessitam da intervenção do Poder Judiciário significa 

verdadeira garantia do exercício pleno da cidadania, evitando-se lesão a 

direitos que, sem o conhecimento técnico, à pessoa passaria sem 

percepção. Ademais, se o devedor procura pessoalmente seu credor 

para compor-se fora do Poder Judiciário acredita que não seria 

necessária decisão judicial para resolver o caso. Nesses termos, o único 

interessado seria o próprio credor que buscaria homologação judicial para 

conferir ao acordo a natureza de título judicial, olvidando-se porém que 

não há interesse processual na espécie, eis que o acordo firmado já 

ostenta a natureza de título extrajudicial, com os mesmos efeitos 

processuais inerentes aos títulos judiciais. Assim, se não bastassem as 

outras razões aqui declinadas, sobreleva destacar que a celebração de 

acordo extrajudicial entabulado entre as partes, abrangendo integralmente 

o objeto da lide, revela a perda superveniente do interesse processual da 

parte exequente. Diante disso, considerando que a tutela jurisdicional 

pretendida com a presente demanda foi atingida no acordo mencionado, 

constata-se a perda de interesse processual no prosseguimento deste 

feito. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito. Com o trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001300-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001300-37.2018.8.11.0011 AUTOR(A): 

CARLOS ALBERTO FERREIRA PERES REU: MUNICIPIO DE MIRASSOL 

D'OESTE Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

nada sendo requerido, no prazo supramencionado, arquivem-se os autos 

com as baixas anotações necessárias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001332-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001332-42.2018.8.11.0011 AUTOR(A): 

DORIVAL DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Antes de deliberar quanto ao recurso apresentado, fixo prazo de 

15 dias para que a parte autora diga se foi implantado o benefício 

previdenciário concedido em sentença. Se não tiver sido implantado, 

oficie-se à agência própria do INSS para cumprimento da ordem e 

implantação do benefício. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001557-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON FALAVINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ORFEU RABESQUINE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001557-62.2018.8.11.0011 AUTOR(A): 

JOSE MILTON FALAVINHA REU: MILTON ORFEU RABESQUINE Citado, o 

requerido apresentou embargos à monitória (ID 21948031), cuja 

tempestividade foi certificada no ID 22506900. Em face do exposto, 

intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao embargos opostos. Oportunamente, tornem os autos conclusos. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

12 de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001151-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DOS SANTOS TEICHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001151-41.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CELIA DOS SANTOS TEICHE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação proposta por Celia dos Santos 

Teiche em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por invalidez. A 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometida por doença do transtorno do pânico (CID 10 F41.0) e ansiedade 

paroxística episódica (CID10 F41.1) que a teriam o incapacitado para 

exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado 

requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o 

pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a incapacidade 

laborativa. Diante de tais asserções, a autora pugnou pela concessão de 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de 

antecipação de tutela. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à 

perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do 

mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 21352449. Devidamente intimada, a 

parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial. De outro turno, o 

requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Em sede de contestação, 

arguiu o requerido a prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que o benefício de auxílio-doença foi 

concedido até o dia 16/01/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

15/08/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Por 

conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

demandada em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar a 

realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no 

id n.º 21352449, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Verifica-se o requerente pleiteia a 

concessão de auxílio doença e a possível conversão em aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que o 

impedem de exercer atividades profissionais, de modo que se enquadraria 

nos moldes estabelecidos na Lei nº. 8.213/91. DA INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO Para a concessão do benefício ora almejado, é imprescindível, 

a constatação de patologia incapacitante para o trabalho. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, cujo início, segundo 

documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, deu-se no ano de 

2014, sobretudo pelo fato de que à época contribuía com a Previdência na 

qualidade de “empregada”, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos 

do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. Ademais, infere-se 

do laudo pericial, bem assim dos documentos aportados aos autos, que a 

incapacidade laborativa da parte autora tem caráter PARCIAL e 

TEMPORÁRIO – 1 ano (id n.º 21352449). Destarte, o caso em análise 

comporta o deferimento do benefício de auxílio-doença, já que há 

incapacidade, porém transitória, haja vista a possibilidade de reabilitação 

do requerente. Comprovada a incapacidade temporária do requerente, é 

impositiva a concessão do benefício de auxílio-doença. DISPOSITIVO Ante 

tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao 

benefício de auxílio-doença e, ainda, das parcelas em atraso, também no 
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valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício 

devidas desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 01 

(um) anos a contar da sentença, sendo que durante o curso de tal prazo, 

deverá submeter-se o processo de reabilitação, nos termos do art. 62, da 

Lei n. 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observando-se o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000844-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETY GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000844-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARGARETY GONCALVES DOS SANTOS REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação proposta por 

Margarety Gonçalves dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 

A requerente aduziu ser filiado ao Regime Geral da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por patologias que a teriam incapacitado 

para exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado o 

pedido de prorrogação do benefício de auxílio doença ao INSS, entretanto, 

a autarquia teria deferido o pedido estabelecendo a data da cessação do 

benefício, sob a justificativa de que não foi constatada a incapacidade 

para o trabalho ou atividade habitual. Diante de tais asserções, a autora 

pugnou pela conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, este Juízo designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. Na 

sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial acostado no id n.º 

20658730. Devidamente intimada, a parte autora manifestou concordância 

ao laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo 

pericial contido no id n.º 20658730, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. Ademais, analisando 

detidamente os autos verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de 

mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que a requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

do benefício de auxílio-doença em 14/02/2018 e o ajuizamento da ação se 

deu em 03/07/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Verifica-se que a requerente pleiteia a conversão do auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é TOTAL e 

PERMANENTE (id n.º 20658730). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, 

ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal. Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 
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do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACIMARA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001307-29.2018.8.11.0011 AUTOR(A): 

JACIMARA CASTRO REU: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Intime-se o 

autor acerca do retorno dos autos, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em nada sendo 

requerido, no prazo supramencionado, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000296-91.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

Processo n. 1000296-91.2020.8.11.0011 RELATÓRIO Aqui se tem ação 

declaratória de inexistência de débito, cumulada com ação de indenização 

por danos morais com antecipação de tutela, proposta por MARIA RIBEIRO 

DA SILVA em face de OI MÓVEL S.A. Antes do recebimento da exordial, a 

requerente pugnou pela extinção do feito. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não 

havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora, que importa em desistência da ação. Sendo assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das anotações e formalidades de praxe. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003334-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SILVA GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA OAB - MT23956/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretario Municipal de Educação (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1003334-48.2019.8.11.0011. Tem-se aqui, Mandado de 

Segurança com pedido de liminar inaudita alter pars impetrado por JOSE 

ROBERTO SILVA GUIMARÃES em face de EVANDRO ROBERSON 

TEIXEIRA, e MUNÍCIPIO DE CURVELÂNDIA/MT na pessoa de SIDINEI 

CUSTÓDIO DA SILVA. Versa o processo sobre pedido de férias e licença 

prêmio. Conforme inicial, o impetrante é servidor público, na qualidade de 

professor de Língua Portuguesa, lotado na Escola Municipal Carlos 

Masson Netto desde a data de 18 de outubro de 2010, cumprindo 30 

(trinta) horas semanais. Diante de aprovação para curso de Mestrado em 

Linguística em UNEMAT-Universidade do Estado de Mato Grosso, o 

impetrante recebeu benefício de afastamento para qualificação 

profissional pelo período de 02 (dois) anos, com início em 2014. Declara o 

impetrante que no período de afastamento, não usufruiu de férias, 

competência de 2014/2015 e 2015/2016. Declara ainda, que possui direito 

a Licença Prêmio decorrente do período de 05 (cinco) anos de exercício 

do serviço público a partir de 18 de outubro de 2010. Com a petição inicial, 

vieram documentos. Determinação do contraditório antes de análise do 

pedido antecipatório. Em defesa, os impetrados pugnam pela inépcia da 

petição inicial, por inexistência de causa de pedir. Em mérito, alegam que 

as férias pugnadas pelo impetrante, na verdade, já foram usufruídas 

juntamente com os demais servidores em razão de férias coletivas 

concedidas com base em Decreto Municipal de nº 069 e 096, competência 

de 2014/2015 e 2015/2016 respectivamente. Ressaltam os impetrado, que 

as referidas férias já tenham sido devidamente remuneradas, inclusos um 

terço constitucional, id. 2400823. E, no que tange a licença prêmio, 

assumem o direito do impetrante, porém, argumentam quanto à submissão 

deste sob a discricionariedade e conveniência da administração pública. 

Instado o Ministério Público a se manifestar, opina pelo indeferimento do 

presente Mandado de Segurança, haja vista incerteza dos direitos 

reivindicados. É o relatório. Fundamento e decido. Por se confundir com o 

próprio mérito, deixo de analisar a preliminar arguida. O impetrante busca 

usufruir férias de 90 (noventa) dias, sendo 45 (quarenta e cinco) dias de 

competência do exercício de 2014/2015, e igual tempo relativo ao exercício 

de 2015/2016. Contudo, em análise, a lei complementar nº 072/2013 do 

Município de Curvelândia/MT, define que terá direito a 30 (trinta) dias de 

férias ao ano o professor que se encontrar em exercício fora da unidade 

escolar. Art. 58. O professor e o servidor público em efetivo exercício do 

cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para 

professores, de acordo com o calendário escolar; II - de 30 (trinta) dias 

para os demais servidores públicos, de acordo com a escala de férias. § 

1º. Os Profissional da Educação Pública Básica Municipal, em exercício 

fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, 

conforme onde estiver prestando serviço. No caso, o impetrante, 

professor José Roberto S. Guimarães se encontrava em exercício, uma 

vez que a portaria municipal nº 157/2014 (id. 23121420) bem definiu e 

assegurou o seu subsídio. Entretanto, não se encontrava em unidade 

escolar, se enquadrando, portanto, ao §1º do artigo 58 da referida lei, 

fazendo jus a 30 (trinta) dias. Quanto ao gozo das férias, no mesmo artigo 

supracitado, evidencia-se que serão gozadas “de acordo com o 

calendário escolar” para aqueles que se encontrarem em exercício na 

unidade escolar, porém, “conforme onde estiver prestando serviço” para 

aqueles (como o caso do impetrante) que se encontrarem fora da unidade 

escolar. Evidente que o legislador municipal buscou facilitar o 

enquadramento das férias constantes no §1º do art. 58 ao melhor modo 

do órgão em que o profissional se encontraria prestando serviços. 

Contudo, como o impetrante não se encontrava em exercício profissional 

em nenhum outro órgão, Não lhe cabe gazar do direito à férias. Passando 

a análise da licença prêmio, a lei complementar 072/2013, do Município de 

Curvelâdia/MT, prevê a Licença Prêmio por assiduidade em seu artigo 61, 

qual seja: Art. 61. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício 

no serviço público municipal, o Servidor da Educação Pública Básica 

Municipal fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por 

assiduidade, com remuneração do cargo efetivo. § 1º Para fins de licença 

prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço 

desde seu ingresso na Educação Pública Municipal. A concessão de 

licença prêmio é ato administrativo adstrito à discricionariedade da 

administração pública. No caso, o Município de Curvelândia/MT que deve 

decidir segundo critérios de conveniência e oportunidade quanto a 

possibilidade de outorga. Neste diapasão, pontua Maria Sylvia Zanella di 

Pietro (2017, p. 300), sobre os limites de atuação do judiciário diante de 

atos administrativos, vê-se: Com relação aos atos discricionários, o 

controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade 

administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração 

Pública pela lei. (...) pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus 
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próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade 

competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, 

melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto. O 

impetrante inicialmente buscou deferimento na via administrativa, contudo, 

restando infrutífero o pedido pelo argumento de indisponibilidade financeira 

(id 23121422). Buscando socorrer-se ao judiciário, deu-se o presente 

remédio. MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES REINTEGRADOS – 

PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA, INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA - REJEITADAS – 

MÉRITO - PEDIDO DE USUFRUTO DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS - 

INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – ATO INSERIDO DENTRO DA 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

ORDEM DENEGADA. A concessão do usufruto das férias e 

licenças-prêmio aos impetrantes está inserida no poder discricionário da 

Administração Pública, sob o qual o Judiciário não pode intervir. (MS 

28908/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015). (TJ-MT - MS: 

00289080220148110000 28908/2014, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. 

P. ZANOLO, Data de Julgamento: 05/11/2015, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 

27/11/2015) Por todo o exposto acima, indefiro a liminar pleiteada e passo 

ao mérito. Conforme artigo 487, I do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes no presente mandado de segurança, em razão da 

discricionariedade e conveniência que possui a administração pública, não 

cabendo ao judiciário transpor os limites constitucionais da separação dos 

poderes. Oportuno, considerando a condição econômico-financeira 

declarada pelo impetrante, defiro as benesses da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC/15. Transitado em julgado, 

arquivem-se o feito. Dê ciência ao MPE. P.R.I. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de fevereiro de 2020. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003355-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 10 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do mandado expedido nos autos em epígrafe. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante de pagamento. 

Mirassol d'Oeste/MT. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000519-78.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos: 1000519-78.2019.8.11.0011 Aqui se tem pedido de alvará judicial, 

promovido por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA, em detrimento 

dos valores deixados pelo seu pai falecido Olavo Santos Ribeiro, falecido 

em 21/09/2018. Consta na inicial que o falecido deixou 9 (nove) filhos, 

sendo que 2 (dois) deles estariam em lugar incerto e não sabido, não 

sabendo a autora precisar as qualificações deles. È o relatório. 

Fundamento e Decido. O procedimento de jurisdição voluntária conhecido 

como “Alvará Judicial” afigura-se como uma via extremamente estreita. 

Isso porque ele foi criado por nossa legislação, inicialmente, para 

possibilitar que herdeiros obtivessem um rápido usufruto do espólio, 

quando esse espólio consistisse em depósitos do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço ou em outros bens, cuja propriedade fosse de fácil 

constatação, como valores depositados em conta bancária. É certo que a 

jurisprudência brasileira vem alargando a abrangência do procedimento 

tipo por “Alvará Judicial”, mas não se pode usá-lo como salvaguarda para 

todas as situações em que os herdeiros pretendem dispor de um único 

bem do espólio, especialmente naqueles casos em que não se verifica a 

extensão do espólio ou existência de outros herdeiros. No caso dos 

autos, apesar de dois herdeiros não terem sido qualificados, consta que 

não foram encontrados. Ademais, consta a anuência da maior parte dos 

herdeiros. Desse modo, CONCEDO AUTORIZAÇÃO e determino que se 

expeça alvará judicial em favor de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 

SOUZA, para que possa sacar o montante indicado pelo INSS na 

referência 25806662. Sendo assim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001845-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS MARIA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANDERSON BRAGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001845-73.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

EDIS MARIA TEIXEIRA DA SILVA REU: JOAO ANDERSON BRAGA Tendo 

em vista o requerimento da parte autora consistente no aditamento da 

inicial para incluir no polo passivo da lide a pessoa de Eliandria Alves de 

Freitas Braga, em litisconsórcio necessário, determino a intimação da parte 

requerida, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 329, II do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Mirassol D' 

Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001537-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ALVES (EXECUTADO)

 

Autos: 1001537-37.2019.8.11.0011 Defiro o pedido de penhora. 

Realizem-se busca pelo Sistema Bacenjud com finalidade de encontrar 

ativos financeiros pertencentes ao devedor HELIO ALVES, portador do 

CPF/CNPJ n. 236.689.541-00, até o limite da dívida. Assinalo que, em 

sendo frutífera a penhora supra, deverá a parte executada ser intimada 

para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o artigo 854, 

§3, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, caso seja infrutífera ou 

frutífera parcialmente a penhora determino a consulta, bem como em caso 

positivo, a imposição de restrição judicial no Sistema RENAJUD, para 

efetuar o bloqueio de eventuais veículos em nome do executado. Caso se 

obtenha êxito na medida, determino, desde logo, sua restrição perante o 

referido sistema, devendo ser expedido mandado de penhora, depósito e 

avaliação do referido bem. De outro vértice, deverá o exequente ser 

intimado para se manifestar em prosseguimento. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001208-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSMO MISSIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Autos: 1001208-59.2018.8.11.0011 Defiro o pedido de penhora. 

Realizem-se busca pelo sistema Bacenjud com finalidade de encontrar 

ativos financeiros pertencentes ao devedor. Assinalo que, em sendo 

frutífera a penhora supra, deverá a parte executada ser intimada para que 

se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o artigo 854, §3, do 

Código de Processo Civil. No mais, defiro a pesquisa de eventual veículo 

através do Sistema RENAJUD. Encontrado veículo através da diligência 

acima, desde já, determino a expedição de mandado de penhora e 

avaliação do bem, no prazo de 15 (quinze) dias. De outro vértice, deverá o 

exequente ser intimado para se manifestar em prosseguimento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002622-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1002622-58.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: JOSE 

FERREIRA Aqui se tem ação de execução fiscal. No ID 22063184, este 

Juízo recebeu a petição inicial e determinou a citação da parte requerida. 

Após ser promovida a citação da executada, esta opôs embargos à 

execução nos próprios autos (ID 29337852). Decido. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a defesa apresentada pela parte 

requerida, em verdade, trata-se de ação autônoma, qual seja, Embargos à 

Execução, que por sua vez deve ser distribuído em apartado, por 

dependência ao presente, nos termos do art. 914, §1º, do CPC. Assim, 

restituo os autos à Secretaria Judicial e determino a intimação da parte 

embargante para que promova o saneamento do equívoco, com a 

consequente distribuição do feito, em autos apartados, por dependência a 

esta demanda, nos termos dispostos no art. 914, §1°, do CPC. Realizada 

tal providência pela parte, desentranhe-se a petição contida no ID 

29337851. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003628-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENA PAULO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DEL MOURO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003628-66.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARILENA PAULO FERREIRA REQUERIDO: ROSANGELA 

DEL MOURO Ante o teor da petição de ID 28492244, nomeio como 

defensor dativo da parte autora o douto advogado Gessimar Charles de 

Barros, OAB/MT nº. 25483/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, a serem fixados oportunamente. Intime-se o causídico acerca da 

presente nomeação, bem como para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000455-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BATISTA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000455-68.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ELISANGELA BATISTA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta 

por Elisangela Batista da Silva Pereira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

ao reestabelecimento de auxílio-doença com pedido alternativo de 

aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu na exordial ser filiada ao 

Regime Geral da Previdência Social e afirmou que está acometida por 

moléstias que a incapacitam para o exercício de suas atividades laborais, 

de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio 

doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido 

curada. Diante de tais asserções, a autora pugnou pelo restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença, bem como a concessão de aposentadoria 

por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo indeferiu a antecipação de 

tutela requerida, bem como, determinou a realização de perícia médica e 

citação da requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela 

improcedência dos pedidos vindicados na exordial. Em seguida foi 

apresentado réplica. Laudo pericial encartado no id n.º 25583977. 

Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavoravelmente. De outro vértice, a autarquia requerida manifestou-se 

pela improcedência da ação em vista de o requerido ter constatado a 

incapacidade da requerente. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se 

que a autarquia arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito 

quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

do ajuizamento da ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o 

disposto no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve 

em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e 

qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições 

ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos 

menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, 

não assiste razão à autarquia requerida quando da alegação da 

prescrição quinquenal, considerando que o benefício foi cessado em 

12/09/2018. Por conseguinte, analisando os autos verifico que a 

insurgência da parte demandada em relação ao laudo pericial funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar sua desconsideração. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido 

no ID n. 25583977, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Outrossim, verifica-se que a 

requerente pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença, sob arguição de 

ser portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer 

atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, 

importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurado do requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça contestatória que o 

autor era segurado da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, tangente à 

demonstração da existência de doença incapacitante, o laudo produzido 
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pelo jurisperito, descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, 

quanto definitiva, para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora 

pode ser controlada através de tratamento pelo uso de medicamentos. 

Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez que não 

preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício de 

atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001545-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos n. 1001545-14.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

CARLOS DA SILVA CORREIA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

reestabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez c/c 

tutela de urgência. O requerente aduziu na exordial ser filiado ao Regime 

Geral da Previdência Social na qualidade de segurado especial, e afirmou 

que está acometido por moléstias que o incapacitam para o exercício de 

suas atividades laborais, quais sejam: Epilepsia e síndromes epilépticas 

idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de 

início focal. Salienta que recebeu benefício de auxílio doença durante o 

período de 21/11/2018 à 06/04/2019 e que na data de 22/11/2018 

requereu a concessão de Auxílio-Doença, mas o mesmo foi indeferido sob 

a alegação de “parecer contrário da perícia médica”. Diante de tais 

asserções, o autor pugnou pelo restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a 

inicial, a antecipação de tutela foi indeferida. Citada, a autarquia ré 

apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a incidência da 

autotutela dos benefícios previdenciários. No mérito, postulou pela 

improcedência dos pedidos vindicados na exordial. Impugnação à 

contestação juntada no id n.º 21556269. Laudo pericial em ID n. 25264896. 

Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavoravelmente. De outro vértice, a autarquia requerida deixou 

transcorrer sem “in albis” o prazo legal para manifestação. Vieram os 

autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO. Preliminarmente, verifico que a insurgência da parte autora em 

relação ao laudo pericial funda-se tão somente em sua discordância com 

as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo, o que 

não configura fundamento suficiente para ensejar sua desconsideração, 

ou ainda a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial 

contido no ID n. 25264896, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o 

devido pagamento dos honorários periciais. Outrossim, o requerente 

pleiteia a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, 

sob arguição de ser portador de problemas de saúde que o impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurado do requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça inicial que o autor 

era segurado da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, cujo início, segundo documentação idônea acostada e laudo 

pericial, deu-se no ano de 2018, sobretudo pelo fato de que à época 

contribuía com a Previdência na qualidade de “empregado”, de modo que 

sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra 

configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da existência de 

doença incapacitante, o laudo produzido pelo jurisperito, descreve que 

não há incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, para o trabalho, 

sendo que a moléstia que aflige o autor pode ser controlada através de 

tratamento adequado. Desse modo, constata-se que a pretensão do 

requerente em perceber mencionado benefício está em dissonância da lei, 

pois não preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício 

de atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MURTA MALAQUIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1000371-67.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

PATRICIA MURTA MALAQUIAS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento do auxílio doença e/ou de aposentadoria por invalidez. A 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometida por patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas 

atividades laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o 

benefício de aposentadoria por invalidez, contudo, teria sido cessado sem 

que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, a autora 

requer o reestabelecimento do benefício. Recebida a inicial, este Juízo 

deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. 

Na sequência, a autora apresentou impugnação. Laudo pericial acostado 

no id n.º 24821027. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se 

quanto ao laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 24821027, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Ademais, 

analisando detidamente os autos, o requerido arguiu prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que o benefício de auxílio-doença foi cessado em 06/06/2018 e o 

ajuizamento da ação se deu em 07/03/2019, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal. Verifica-se que a requerente pleiteia a 
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concessão de aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora 

de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que a autora era segurada da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa da autora é TOTAL e PERMANENTE. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão da requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora ao benefício 

aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE 

DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000126-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR CASSIA BEGA CARDOSO TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1000126-22.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação indenizatória de 

danos morais c/c liminar ajuizada por IVANIR CASSIA BEGA em face de 

BANCO PAN S.A, ambos qualificados. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, nos termos do 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, a 

requerente objetiva a concessão de tutela provisória para que a requerida 

seja proibida de ofertar seus serviços, todavia, inexiste no caderno 

processual, qualquer indício de urgência, ou seja, não há elemento de 

evidência em relação a qualquer dano sofrido pela parte. Dessa forma, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. Por 

conseguinte, recebo a petição inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 12 de maio de 2020, às 13h00min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Cite-se e intime-se o requerido para que compareça à 

audiência designada, devendo se fazer acompanhar por advogado. 

Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-77.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETE VIEIRA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA MATA CORDEIRO (REU)

JOSELI SILVA DA MATA (REU)

HELENA FRANCISCA DA MATA (REU)

ADILIO DA MATA (REU)

DIRCE DA MATA BEZERRA (REU)

ANTONIO DA MATA (REU)

OTACILIO IZAIAS DE ANDRADE (REU)

MARIA DE LOURDES DA SILVA MATA (ESPÓLIO)

MARIA DE FATIMA DA MATA SILVA (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1000090-77.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de adjudicação 

compulsória proposta por DEOSDETE VIEIRA DE AMORIM em face de 

MARIA DE LOURDES DA SILVA MATA, ANTONIO DA MATA, DIRCE DA 

MATA BEZERRA, HELENA FRANCISCA DA MATA, JOSELI SILVA DA 

MATA, MARIA APARECIDA DA MATA CORDEIRO, MARIA DE FÁTIMA DA 

MATA SILVA, OTACILIO IZAIAS DE ANDRADE e ADILIO DA MATA. 

Recebo a inicial em todos os seus termos. Designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de maio de 2020, às 13h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Citem-se os réus para comparecimento à 

audiência e, se restar frustrada a conciliação, ficará citado também para 

apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia útil 

seguinte à audiência. Estabeleço, ainda, que o mandado deverá conter 

apenas os dados necessários ao postulante e à audiência, não podendo 

ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do artigo 695, §1º 

do Código de Processo Civil, ficando ao réu, porém, assegurada a 

consulta ao processo a qualquer momento. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000607-82.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000608-67.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-52.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000609-52.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JURCIMAR DE SOUZA VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000610-37.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JURCIMAR DE 

SOUZA VICENTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

26/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487,III, b, doCPC. Sem custas. P.R.I.C. Certificando-se o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000611-22.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:EDUARDO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000612-07.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:EDUARDO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ZACARIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000614-74.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CLOVIS 

ZACARIAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ZACARIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000615-59.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CLOVIS 

ZACARIAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 02/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ZACARIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 26/05/2020 às 

17:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ZACARIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 02/06/2020 às 

13:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000780-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELIKHA DE SALES DOMICIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 30200179. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 12 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002393-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DE FARIAS DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002393-98.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: JESSICA DE FARIAS DIAS Vistos. De pronto, cumpre 

registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) 

consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, 

uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou 

valores passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados 

pessoais e valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de 

sua única e exclusiva responsabilidade. Pois bem. Os autos vieram 

conclusos diante do pedido de id nº 28538134, em que a exequente 

requer o deferimento de arresto online via Bacenjud, sem a prévia citação 

do executado. Com o olhar volvido ao pleito em voga, é possível extrair 

que o exequente busca a penhora online antecipada com o fito de trazer o 

executado ao processo, posto que até a presente data não fora localizado 

para citação, além de acautelar o valor do débito exequendo, o qual 

poderá inclusive ser devolvido ao executado, se assim for o caso. 

Fundamenta seu pedido no art. 835, I, e art. 854, do CPC, os quais 

preveem: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte 

ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou 

em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar 

ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Analisando detidamente 

o pedido posto, verifico que perfeitamente viável e possível a prévia 

efetivação de penhora online em desfavor do executado, uma vez que tal 

procedimento não trará qualquer dano irreversível, tampouco é medida que 

não possa ser revista, pelo contrário, busca apenas garantir o pagamento 

do débito, além de finalmente efetivar a citação do executado, que 

atualmente encontra-se em local incerto. Ademais, caso o executado 

venha aos autos e traga qualquer justificativa devidamente motivada para 

que seja a medida em voga desconvalidada, tal será apreciado, sem ferir 

assim o princípio da menor onerosidade ao devedor, além de garantir que 

o exequente também consiga receber o valor exequendo. Dessa feita, nos 

termos do art. 139, IV, do CPC, hei por bem em acolher o pleito do 

exequente, para que seja promovido o arresto online prévio das contas do 

executado. Nesse sentido, o STJ já se posicionou pela possibilidade da 

medida vindicada, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO 

LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. 
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BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 

11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- 

"1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, 

de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado 

não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização 

do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line 

(CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso 

Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na 

origem.” “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA 

BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. "A manutenção do julgado monocrático 

pelo órgão colegiado, em sede de agravo interno, com a encampação dos 

fundamentos exarados pelo relator, torna prejudicada a controvérsia 

acerca da regular aplicação do caput do artigo 557 do Código de Processo 

Civil" (REsp 1.117.139/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.2.2010, submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC). 2. Consoante já decidiu a Quarta Turma, ao 

julgar o REsp 123.659/PR (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT, vol. 

760, p. 209), "as hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são 

exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, 

o risco de dano e o perigo da demora". Também a Terceira Turma, por 

ocasião do julgamento do REsp 709.479/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 

1º.2.2006, p. 548), deixou consignado que "as hipóteses enumeradas no 

art. 813 do CPC são meramente exemplificativas, de forma que é possível 

ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados". 

Posteriormente, a Terceira Turma reafirmou que "o art. 813 do CPC deve 

ser interpretado sob enfoque ampliativo, sistemático e lógico, de sorte a 

contemplar outras hipóteses que não somente as expressamente 

previstas no dispositivo legal" (REsp 909.478/GO, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJ 27.8.2007, p. 249). 3. No caso concreto, consta do acórdão 

recorrido que não é permitido ao julgador, utilizando-se do poder geral de 

cautela, deferir a medida de arresto fora das hipóteses expressas no art. 

813 do Código de Processo Civil, cujo rol, aliás, o Tribunal de origem 

considerou taxativo. Ocorre que, em assim decidindo, a Turma Regional 

acabou por contrariar o dispositivo legal em questão, além do que divergiu 

da jurisprudência dominante desta Corte, como demonstram os 

precedentes supracitados. 4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para 

efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line. 

Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para 

realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código de Processo 

Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em outras palavras, 

é admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos 

próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela 

Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime 

de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou 

restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, 

determinara, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio" 

(mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores 

existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial 

parcialmente provido.” Pelo exposto, DEFIRO o pedido de id nº 29144629, 

razão pela qual DETERMINO a constrição online das contas do executado 

no valor de R$ 4.063,37 (quatro mil, sessenta e três reais e trinta e sete 

centavos), junto ao CPF/CNPJ nº 021.287.461-67, via sistema BACENJUD. 

Independentemente do resultado, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010563-42.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALMEIDA CAIRES JUNIOR (EXEQUENTE)

SANDRA BIANCHINI DE SOUZA DELFORNO (EXEQUENTE)

CRISTIANE OTILIA COLOSSI BERNHARDT (EXEQUENTE)

RENANN DA SILVA FREITAS (EXEQUENTE)

FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SCHIAVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ROBLEDO DE ASSIS BALDANZA (EXECUTADO)

DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DAS FACULDADES 

INTEGRADAS SIMONSEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA MACHADO DA SILVA OAB - RJ49558 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010563-42.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: SANDRA BIANCHINI DE SOUZA 

DELFORNO, IVAN ALMEIDA CAIRES JUNIOR, RENANN DA SILVA FREITAS, 

FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SCHIAVO, CRISTIANE OTILIA 

COLOSSI BERNHARDT EXECUTADO: DIRETORIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES DAS FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN, ROBLEDO DE 

ASSIS BALDANZA, BRUNO FERREIRA DOS SANTOS Vistos. De pronto, 

cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não 

traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 

3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar 

eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 29235882 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 49.244,96 (quarenta e 

nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), 

observando CPF/CNPJ n° 111.054.417-09 informado pelo exequente, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, devendo na oportunidade manifestar-se 

acerca da ausência de intimação dos demais executados (id nº 

29244883), no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010036-27.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))
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FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010036-27.2015.8.11.0011. EXEQUENTE: ANTONIO MARCOS SANTANA 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A, BOA VISTA SERVICOS S.A., ATLANTICO 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS Vistos. De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) 

pugnada(s) pelo exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao 

disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm 

finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de 

penhora em nome do executado, mediante dados pessoais e valores 

fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de sua única e 

exclusiva responsabilidade. Tendo em vista o transcurso do prazo sem o 

pagamento pela demandada, e, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o 

bloqueio de contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o 

valor de R$ 2.097,69 (dois mil, noventa e sete reais e sessenta e nove 

centavos), observando CPF/CNPJ n° 09.194.841/0001-51 informado pelo 

exequente, sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO LIMA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA KAROLAINE SOUZA BERGAMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000101-14.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: ELZIO LIMA RODRIGUES 

EXECUTADO: AMANDA KAROLAINE SOUZA BERGAMO Vistos. De pronto, 

cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não 

traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 

3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar 

eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 29434440 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 12.661,19 (doze mil, 

seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), observando 

CPF/CNPJ n° 063.116.921-04 informado pelo exequente, sendo tal 

informação de sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO 

DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a 

quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do 

CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) 

No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos 

a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me 

os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE FARIA CARRASCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA ARGENTINO OAB - MT21507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000839-31.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ROSELAINE FARIA CARRASCO 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. De pronto, cumpre 

registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) 

consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, 

uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou 

valores passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados 

pessoais e valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de 

sua única e exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 

29347351 considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do 

artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de 

contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 

416,06 (quatrocentos e dezesseis reais e seis centavos), observando 

CPF/CNPJ n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal 

informação de sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO 

DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a 

quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do 

CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) 

No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos 

a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me 

os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 
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prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000396-51.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARNON VITORAZZI FRADES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO FELIPE BARETTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR OAB - PR90854 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000396-51.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: ARNON VITORAZZI FRADES 

EXECUTADO: CAIO FELIPE BARETTA Vistos. De pronto, cumpre registrar 

que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) consigo 

qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez 

que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou valores 

passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados pessoais e 

valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de sua única e 

exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 29468563 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 2.800,00 

(dois mil, oitocentos reais), observando CPF/CNPJ n° 077.688.319-42 

informado pelo exequente, sendo tal informação de sua inteira 

responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso 

frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001261-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001261-40.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: IRACI MARIA FERREIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. De pronto, cumpre registrar que a(s) 

medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) consigo qualquer 

afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que 

contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou valores 

passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados pessoais e 

valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de sua única e 

exclusiva responsabilidade. Tendo em vista o transcurso do prazo sem o 

pagamento pela demandada, e, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o 

bloqueio de contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o 

valor de R$ 7.602,41 (sete mil, seiscentos e dois reais e quarenta e um 

centavos), observando CPF/CNPJ n° 02.558.157/0001-62 informado pelo 

exequente, sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001959-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CRISTINA DOS SANTOS BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação das partes 

acerca da penhora online deferida pela R. Decisão de Id. 29420068 e 

juntada ao Id. 30206819. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

12 de março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D F V BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

DORACI COSTA NUNES FILHO OAB - 033.477.521-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DAHER CORNETTA OAB - SP0045105A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação das partes 
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acerca da tentativa de penhora online deferida pela R. Decisão de Id. 

29420068 e juntada ao Id. 30206819, devendo a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, ante ao resultado negativo. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de março de 2020 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D F V BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

DORACI COSTA NUNES FILHO OAB - 033.477.521-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DAHER CORNETTA OAB - SP0045105A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação das partes 

a fim de RETIFICAR a intimação de Id. 30207473, fazendo constar: acerca 

da tentativa de penhora online deferida pela R. Decisão de Id. 29055135 e 

juntada ao Id. 30206824, devendo a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, ante ao resultado negativo. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de março de 2020 Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-96.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000619-96.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

02/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003863-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES BLEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003863-67.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MANOEL ALVES BLEZA 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003615-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003615-04.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003870-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA MARTINS TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003870-59.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LEONTINA MARTINS TOMAZ 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000419-89.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO ALVES DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA PINHEIRO BELEM (EXECUTADO)

WAGNER ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000419-89.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: JOSE RAIMUNDO ALVES 

DANTAS EXECUTADO: WAGNER ALVES DE CARVALHO, MONICA 

PINHEIRO BELEM Vistos. CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicado pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos 

executados e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo aos 

exequentes. Se o oficial de justiça não encontrar os executados, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 

828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARA DE MELO LESO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Considerando que restou infrutífera a diligência deferida pela R. 

Decisão de Id. 29608444, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de 

direito em 15 (quinze) dias Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 12/03/2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000497-83.2020.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos autos 

encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 

cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 

reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000418-07.2020.8.11.0011. REQUERENTE: ANTONIO BASILIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos autos 

encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 

cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 
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NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 

reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000420-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000420-74.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Ademais, 

DETERMINO a intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) 

da(s) Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, 

em obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003728-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003728-55.2019.8.11.0011. REQUERENTE: HELENITA SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 30147008 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000432-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000432-88.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNCAO EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 

e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em 

razão da manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. 

Cuida-se de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, 

onde o exequente FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do 

caráter alimentar da verba executada, podendo ser revista em caso de 

mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Ademais, DETERMINO a intimação da 

exequente para que apresente o(s) original(is) da(s) Certidão(ões) de 

Honorários Advocatícios objeto da presente ação, em obediência ao 

disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de março de 
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2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003841-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA RODRIGUES PRADO PAGAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003841-09.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ZELIA RODRIGUES PRADO 

PAGAN REQUERIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000578-32.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000578-32.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: AMANDA GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL) Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 

12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de mediação/conciliação no 

presente feito, em razão da manifesta falta de interesse em transacionar 

em casos análogos. Cuida-se de execução de título judicial em face do 

Estado de Mato Grosso, onde o exequente AMANDA GONCALVES DA 

SILVA pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em 

causas onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do 

caráter alimentar da verba executada, podendo ser revista em caso de 

mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Ademais, DETERMINO a intimação da 

exequente para que apresente o(s) original(is) da(s) Certidão(ões) de 

Honorários Advocatícios objeto da presente ação, em obediência ao 

disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000494-31.2020.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que o comprovante de endereço constante dos autos encontra-se com 

data superior a 03 (três) meses de validade, não havendo como este Juízo 

identificar que de fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. 

Há que se pontuar que tal providência se faz necessária para evitar 

ajuizamento de ações com competência errônea, bem como com o olhar 

volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos jurisdicionados, 

resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o cenário atual 

evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento das partes. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E 

DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000434-58.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000434-58.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNCAO EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 

e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em 

razão da manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. 

Cuida-se de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, 

onde o exequente FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do 

caráter alimentar da verba executada, podendo ser revista em caso de 

mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Ademais, DETERMINO a intimação da 

exequente para que apresente o(s) original(is) da(s) Certidão(ões) de 

Honorários Advocatícios objeto da presente ação, em obediência ao 

disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000489-09.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000489-09.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente CESAR 

LUIZ BRANICIO DA SILVA pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Ademais, DETERMINO a 

intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) da(s) 

Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, em 

obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004031-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004031-69.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA LOPES REQUERIDO: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 30004519 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001348-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001348-93.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: AMANDA GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 29734183, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004101-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA DE LIMA SICOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004101-86.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FILOMENA DE LIMA SICOTI 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição 
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inserida no id nº 30203571 em todos os seus termos e cláusulas, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do 

CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000631-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000631-47.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 30154959, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000082-03.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL CRIALES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLA ONO & ONO LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000082-03.2020.8.11.0011. TESTEMUNHA: NOEL CRIALES 

TESTEMUNHA: MILLA ONO & ONO LTDA - EPP Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos autos 

encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 

cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 

reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-71.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000556-71.2020.8.11.0011. REQUERENTE: DEVANIR APARECIDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que não consta dos autos comprovante de endereço em 

nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial 

nos termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PABILO JONATHAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000557-56.2020.8.11.0011. REQUERENTE: PABILO JONATHAN DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que não consta dos autos comprovante de endereço em 
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nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial 

nos termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-70.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000569-70.2020.8.11.0011. REQUERENTE: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos autos 

encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 

cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 

reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002391-31.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - 

EPP REQUERIDO: ALCINO RIBEIRO DE SOUZA Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 29752950, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003819-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LITANIA GONCALVES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003819-48.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LITANIA GONCALVES 

MEDEIROS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO os 

embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000518-59.2020.8.11.0011. REQUERENTE: JURANDI ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: JULIO CESAR DOS SANTOS Vistos. Analisando detidamente 

a peça inicial, verifico que, o que se extrai dos fatos narrados na exordial 

é que as partes já avençaram extrajudicialmente, restando pendente 

apenas de homologação judicial, se assim o quiser, eis que válido 

enquanto título executivo extrajudicial, contudo, a presente ação ora 
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proposta se cuida de ação de conhecimento, com pedido de obrigação de 

fazer e tutela antecipada. Desta feita, considerando a confusão acima 

descrita, DETERMINO a intimação da autora para que proceda à emenda 

da inicial, esclarecendo o que vindica na referida ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fulcro no art. 321, parágrafo 

único, do CPC. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000591-65.2019.8.11.0011. REQUERENTE: GENILSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, atendido 

o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido 

o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que 

mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 

30154187, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002476-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA MELO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1002476-17.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - 

EPP REQUERIDO: LUANA MELO OLIVEIRA Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, 

cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000159-17.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: VALERIA LIMA - ADVOCACIA 

ASSOCIADA EXECUTADO: MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, 

todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado (id de n. 29854577). Assim, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível 

APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000160-02.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: VALERIA LIMA - ADVOCACIA 

ASSOCIADA EXECUTADO: MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, 

todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado (id de n. 29854583). Assim, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível 

APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY CAROLINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003603-87.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MICHELLY CAROLINE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003672-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003672-22.2019.8.11.0011. REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. RECEBO os 

embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001917-60.2019.8.11.0011. REQUERENTE: CAETANO DEMOLINER 

CAMPESATTO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. RECEBO os 

embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NUNES MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003761-45.2019.8.11.0011. REQUERENTE: WILLIAN NUNES MARTINEZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003566-60.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LUZINETE RAMOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003760-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NUNES MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003760-60.2019.8.11.0011. REQUERENTE: WILLIAN NUNES MARTINEZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARROS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003565-75.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LUIZ BARROS CAVALCANTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003780-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 30228154. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 12 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOPES CHITARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000424-14.2020.8.11.0011. REQUERENTE: SANDRA MARIA LOPES 

CHITARO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que não consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-20.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000443-20.2020.8.11.0011. REQUERENTE: ARINO RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que o comprovante de endereço constante dos autos encontra-se com 

data superior a 03 (três) meses de validade, não havendo como este Juízo 

identificar que de fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. 

Há que se pontuar que tal providência se faz necessária para evitar 

ajuizamento de ações com competência errônea, bem como com o olhar 

volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos jurisdicionados, 

resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o cenário atual 

evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento das partes. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E 

DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 
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Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-35.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000539-35.2020.8.11.0011. REQUERENTE: SIMONE APARECIDA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que não consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003734-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RAMALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003734-62.2019.8.11.0011. REQUERENTE: IRENE RAMALHO SILVA 

REQUERIDO: MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 

1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 12 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003558-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003558-83.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ANDREIA RAMOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004064-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1004064-59.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JOEL RODRIGUES RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 12 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003762-30.2019.8.11.0011. REQUERENTE: CELSO JOAQUIM DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO os 

embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 
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( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001968-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORAIR GREGORIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001968-08.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: NORAIR GREGORIO DA SILVA 

EXECUTADO: CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS, ELLEN CRISTINA 

DE BARROS Vistos. Considerando a proposta de parcelamento do débito 

apresentada pela executada em id nº 30045671, DETERMINO a intimação 

do exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como desinteresse. Em caso de 

manifestação favorável, DEFIRO desde já o parcelamento, de modo que 

INTIME-SE o executado para efetuar pagamento da primeira parcela, 

consoante pugnado. Outro o cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALMEIDA LIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1002475-32.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - 

EPP REQUERIDO: DANIEL ALMEIDA LIRA Vistos. Sem relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre 

assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O 

autor perseguia prestação juridiscional para ver sua pretensão satisfeita, 

todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de 

desistência da ação, sem a necessidade de anuência do requerido, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência para 

que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão (id. 30149652), bem como, da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para a Data de 06/05/2020 às 16:30 horas. Informo, ainda, que 

em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DIAS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da R. 

decisão constante do id. 30211114, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 15 de Abril de 2020 às 15:00 

horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, 

deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que 

compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do 

dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UELITA DE PAULA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ALESSANDRO TRINDADE FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

DECISÃO Vistos etc. I – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Altere-se a 

classe processual para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, através de seu(s) Advogado(s) para efetuar o pagamento da 

obrigação imposta na sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa no percentual de 10%, conforme o art. 523 do CPC ou oferecer bens 

a penhora suficientes a garantia da dívida. Destaco que de acordo com o 

enunciado 97 do FONAJE, a multa disposta no art. 523, §1º, do CPC/2015 

é aplicável no juizado especial, contudo, não se aplica os honorários 

advocatícios. Não efetuado o pagamento, intime-se o exequente para que 

traga aos autos planilha do débito atualizada, incluindo os valores fixados 

a título de multa, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, expeça-se mandado 

de penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo. 

Caso o credor não indique bens, conclusos para análise dos demais 

pedidos constantes à inicial de cumprimento de sentença. II – DO 

PAGAMENTO Em havendo o pagamento do débito através de depósito 

judicial, intime-se o exequente para que manifeste quanto a concordância 

do valor depositado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de que seu 

silêncio seja interpretado como concordância. Indicado os dados 

bancários para o levantamento dos valores, proceda com a liberação do 

valor incontroverso mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. Neste aspecto, destaco que o valor será liberado desde que 

tenha sido outorgado poderes ao patrono do exequente para tal ato, 

devendo a Secretaria certificar a existência desta autorização e após 

cumprir a determinação acima. Após a expedição de alvará judicial, 

conclusos para prolação de sentença, desde que não haja saldo residual. 

Caso haja saldo residual, intime-se o executado para proceder com o 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Não efetuado o pagamento, 

conclusos. III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Caso a sentença tenha 

condenado o executado ao pagamento das custas processuais, proceda 
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com a cobrança dessas em conformidade com os artigos 573 e seguintes 

da CNGC/MT. Desde já, em havendo alteração do patrono das partes, 

determino que seja realizada a habilitação junto ao PJE, bem como que as 

intimações devam se dar em nome do advogado nomeado. Intime-se 

também o exequente para ciência desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003716-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

DECISÃO Vistos etc. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 

12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil 

de 2015, deixo de designar sessão de mediação/conciliação no presente 

feito, em razão da manifesta falta de interesse em transacionar em casos 

análogos. Cuida-se de execução de título judicial em face do Estado de 

Mato Grosso, onde o exequente THIAGO REGIS DOS SANTOS pretende 

receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas onde este 

foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta 

Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita em seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos 

termos do art.54, parágrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento 

de embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003765-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE 1003765-82.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: LUCAS SOUZA CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO REGIS DOS SANTOS - MT22751/O REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Aqui se tem ação de indenização por danos morais 

proposta por Lucas Souza Cruz em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A presente ação tramitava 

perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, até que em ID. 25612235 

sobreveio decisão reconhecendo impedimento. Em manifestação de ID. 

29740951, o autor desistiu da ação e pleiteou pela extinção do feito. É o 

relatório. Decido. Considerando que não há nos autos citação ou 

contestação do requerido, defiro o pedido formulado pela parte autora. 

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidades de praxe. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002809-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. F. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002809-35.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): LUCIANO RODRIGO VIEIRA REU: JESSICA KATHLEN 

FORNAZIERI VIEIRA Vistos, etc. De proêmio, intime-se a parte Autora para 

impugnar a contestação de Id. 29109219 no prazo de 15 (quinze) dias. 

Sem prejuízo, considerando trata-se de medida indispensável para o 

deslinde do feito e buscando dar celeridade ao processo, desde já 

determino a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes. Considerando que o Autor reside em comarca distante, e havendo 

a possibilidade de se tratar de pessoa hipossuficiente, o que dificulta o 

seu deslocamento e comparecimento nesta comarca para audiência, 

DETERMINO que seja realizada a sua oitiva mediante a expedição de Carta 

Precatória. Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de 

Processo Civil. De mais a mais, para a realização de audiência para oitiva 

de testemunhas e colheita do depoimento pessoal da parte Requerida, 

designo audiência de instrução para o dia 07 de maio de 2020 às 

15h30min (Horário Oficial de Mato Grosso). Intimem-se a parte Requerida, 

pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, nos termos do art. 385 e 

seguintes do Código de Processo Civil. As partes deverão se fazer 

acompanhar de suas testemunhas, em número máximo de 3 (três), 

independentemente de intimação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de março 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003062-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI LUIZ PICCININ (REQUERIDO)

SADI LUIZ PICCININ JUNIOR (REQUERIDO)

JAIR CARAFINI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT3517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003062-23.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: SADI 

LUIZ PICCININ JUNIOR, SADI LUIZ PICCININ TESTEMUNHA: JAIR CARAFINI 

Vistos, etc. Ante o cumprimento da presente missiva, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 10 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002715-87.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

ACELINO LUIZ DA SILVA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002715-87.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: TEREZA FRANCISCA DA SILVA TESTEMUNHA: ACELINO 

LUIZ DA SILVA REQUERIDO: JOAO EVANGELISTA DA SILVA Vistos, etc. 

Ante o cumprimento da presente missiva, devolva-se à Comarca de origem 

com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002461-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO KLEMENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIA LIMA RUBIM OAB - RO7327 (ADVOGADO(A))

JUCIMARO BISPO RODRIGUES OAB - RO4959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO CARVALHO GOMES OAB - MS20601 (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA OAB - MS0009673A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002461-17.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: AUGUSTINHO KLEMENS REQUERIDO: VIACAO SAO LUIZ 

LTDA Vistos, etc. Ante o cumprimento da presente missiva, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001069-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMILIO JOSE GADONSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001069-42.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDVALDO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ANTONIO 

BISPO DA SILVA Vistos, etc. Ante o cumprimento da presente missiva, 

devolva-se à Comarca de origem com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79673 Nr: 2788-52.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANA FRANÇA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL 

WASNIESKI, para devolução dos autos nº 2788-52.2014.811.0086, 

Protocolo 79673, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33587 Nr: 2977-11.2006.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Guilherme Artmann, Valdir Giaretta, Diniz 

Brunes Betela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos etc.

Antes de deferir o levantamento dos valores e das constrições, a Gestora 

Judiciária para atestar se o art. 804, caput, do CPC foi respeitado por 

ocasião da arrematação.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71021 Nr: 3549-54.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Claudio Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:OAB/MT 7008-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte executada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 1515-72.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigo Vilhalba dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas às fls. 68, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93529 Nr: 2180-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Agroinvest S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Claudenir Crivelaro, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 
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OAB:MT 4.708 A, Fernando José de Sales - OAB:MT 116262, 

WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704

 Vistos etc.

Antes de deferir o levantamento dos valores e das constrições, a Gestora 

Judiciária para atestar se o art. 804, caput, do CPC foi respeitado por 

ocasião da arrematação.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102119 Nr: 1530-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Cella, INELVE SALVADOR CELLA, Suelen 

Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl 106., requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107281 Nr: 4603-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Molinari Gazola, Maria Antônia 

Mosena Gazola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano José Bressan, Nadia Rigo Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 101, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000967-54.2018.8.11.0086 

Partes: CLEUZA PEREIRA GOMES - ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): 

OLIANI RASPINI - MT14330-O, ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - 

MT23582/O-O, ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A X INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus 

advogados, da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 

15/05/2020, às 10:10 horas, no local indicado no ID:30150648.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000481-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

FABIANA LOPES CASTANHA OAB - 997.475.532-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. I. N. D. S. S. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000481-35.2019.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Intimação das partes e seus 

assistentes técnicos, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 15/05/2020, às 09:30 horas, no local 

indicado no ID:30148476.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003154-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARAO DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E ALIMENTOS LTDA - EPP (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1003154-35.2018.8.11.0086 

Partes: NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. - ADVOGADO DO(A) 

AUTOR(A): FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - MT10262-B X 

BARAO DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E ALIMENTOS LTDA - EPP - 

Assunto: MONITÓRIA (40) Nos termos da legislação vigente e do Artigo 

1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, 

para que fique ciente das correspondências devolvidas no ID. 30230038, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-60.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000490-60.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL POLO PASSIVO: ITURAN ROAD TRACK 

MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 
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- CEP: 78450-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-15.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000493-15.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR POLO 

PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 28/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 12 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-74.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSSERRAND MASSIMO VOLPON OAB - GO0030669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010186-74.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.046,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DANIEL ALVES MIRANDA DE ARAUJO 

Endereço: Rua RUA DOS PALMITOS, 00, QD 06, LT 08, JARDIM 

PROMAVERA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - GO0030669A POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: 

Avenida DAS NACOES, 12995, 24 ANDAR, BAIRRO CHACARA ITAIM, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A Senhor(a): DANIEL 

ALVES MIRANDA DE ARAUJO Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 12 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MOREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000784-20.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 134,79 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IGOR MOREIRA JUNIOR Endereço: Rua 

dos Flamboyants, 1103, CASA 02, Jardim I,, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JONES EVERSON 

CARDOSO - SP146007 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - MT13333-O, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O Senhor(a): IGOR MOREIRA JUNIOR Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que informe os dados bancários completos (Banco, 

Código do Banco, Agência, Conta, Tipo de Conta, Titular e CPF/CNPJ do 

beneficiário) a fim de possibilitar a expedição do competente alvará, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-82.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALTINO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000495-82.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ROSALTINO 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SONIA DE FATIMA DA 

SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

28/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 12 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDICEIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000755-67.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: [Atos 

Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA CLAUDICEIA DOS SANTOS Endereço: UIRAPURUS, 

213W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT14992-S Senhor(a): MARIA CLAUDICEIA DOS SANTOS Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição retro 

juntando comprovante de pagamento/depósito, para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 12 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MAGRI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001446-47.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAGNO MAGRI FERNANDES Endereço: 

RUA 01, 2860, LT 16 QD 03, NOVO HORIZONTE, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O Senhor(a): 

MAGNO MAGRI FERNANDES Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 12 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONZAGA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000350-94.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.644,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALEXANDRE GONZAGA 

ROCHA Endereço: RUA DOS AGUAPES, SN, QUADRA 01, JARDIM 

PRIMAVERA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT11065-A Senhor(a): ALEXANDRE GONZAGA 

ROCHA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da 

petição retro juntando comprovante de pagamento/depósito, para que se 

manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO GOMES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000879-50.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE NIVALDO GOMES CRUZ Endereço: 

RUA DAS MAGUEIRAS, 06, QUADRA 22 KIT 03, BELA VISTA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S 

Senhor(a): JOSE NIVALDO GOMES CRUZ Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 12 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 109112 Nr: 5525-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Medeiros da 

Silva - OAB:, Ronivan dos Reis Santana Guimarães Junior - OAB:MT 

20.436

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

denunciado Cicero de Alvarenga, já qualificado nestes autos, em 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação 

aos crimes descritos na denúncia. Inteligência do art. 107, inciso IV, c/c 

art. 109, inciso VI, e art. 115, todos do Código Penal.Publique-se. 

Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação pessoal do 

acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme determina o 

artigo 1387 da CNGC.Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem 

quaisquer custas ou despesas judiciais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 92494 Nr: 1505-23.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 É o relatório (art. 423, inciso II, do Código de Processo Penal).1. 

Aguarde-se a realização da sessão de julgamento, que designo desde 

logo, para o dia 03 de abril de 2020, às 09h00min.2. Defiro o requerimento 

formulado no tocante à disponibilização de projetor de mídia e telão para 

os debates.3. Defiro, também, o pleito ministerial de que sejam 

disponibilizadas algumas cópias aos jurados, conforme requerido, 
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devendo o Parquet providenciar as aludidas cópias. Ressalta-se que não 

há ocorrência de nenhum prejuízo à defesa, notadamente porque os 

julgadores têm amplo acesso aos autos, de modo que o pedido ministerial 

mostra-se pertinente. No entanto, consigno que as referidas cópias 

deverão passar pelo crivo da Defesa, no início da sessão de julgamento, 

antes de serem entregues aos membros do Conselho de Sentença.4. 

Indefiro o requerimento ministerial acerca da juntada das certidões 

circunstanciadas dos antecedentes criminais do acusado, uma vez que o 

titular da ação penal deve providenciar a juntada aos autos das 

informações que dependem de certificação, podendo a certidão de objeto 

e pé, ser substituída por consulta ao sítio do Tribunal, conforme 

e n t e n d i m e n t o  j u r i s p r u d e n c i a l  p a c i f i c a d o  ( A R E s p  S T J 

642471/DF/2015/0009827-9). (...) 8. Por fim, considerando que um dos 

princípios que rege a Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri é o 

da publicidade, desde logo determino a baixa do segredo de justiça dos 

presentes autos.9. Por medida de economia e celeridade processual, os 

jurados atuantes na atual reunião periódica (meses de março e abril), 

deverão ser intimados na ocasião de seus comparecimentos à Sessão de 

Julgamento designada para o dia 13/03/2020 (autos 46804), às 

09h00min.Intimem-se. Às providências. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134228 Nr: 4867-28.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Hoefel Morandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Dutra Espíndola - 

OAB:18.197, Janice Spaniol - OAB:13846-B, KAMILLA ESPINDOLA 

FERREIRA - OAB:MT 17.746

 Vistos.

Considerando o teor do ofício 193/2020/MPVM/1ª PJCrim, informando que 

todos os Promotores estarão ausente da Comarca no período 

compreendido entre os dias 05 e 06 de março de 2020, para participarem 

do “Encontro da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada – Pacote 

Anticrime e seus Reflexos no Sistema de Justiça Criminal” defiro o aludido 

pedido e, desde logo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 

2020, às 15h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135638 Nr: 5596-54.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Jesus Trindade dos SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Costa Gonçalves dos 

Santos - OAB:OAB/SP 315.700

 Vistos.

Considerando o teor do ofício 193/2020/MPVM/1ª PJCrim, informando que 

todos os Promotores estarão ausente da Comarca no período 

compreendido entre os dias 05 e 06 de março de 2020, para participarem 

do “Encontro da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada – Pacote 

Anticrime e seus Reflexos no Sistema de Justiça Criminal” defiro o aludido 

pedido e, desde logo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 

2020, às 15h45min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135650 Nr: 5605-16.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Ceara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio da Silva Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clistenes Figueira Santos - 

OAB:OAB/CE 15477

 Vistos.

Considerando o teor do ofício 193/2020/MPVM/1ª PJCrim, informando que 

todos os Promotores estarão ausente da Comarca no período 

compreendido entre os dias 05 e 06 de março de 2020, para participarem 

do “Encontro da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada – Pacote 

Anticrime e seus Reflexos no Sistema de Justiça Criminal” defiro o aludido 

pedido e, desde logo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 

2020, às 15h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 136431 Nr: 463-94.2020.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Robson Jose Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson de Souza - OAB:MT 

24.894, Maycon Gleison Furlan Picinin - OAB:MT 16.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sem ad - OAB:

 Pois bem.De proêmio, consigno que conforme documentação acostada 

pelo requerente à fl. 15, o veículo que se pretende a restituição 

encontra-se em nome de Zenolha Dias Mendes, havendo apenas uma 

comunicação de venda ao requerente no sistema do DETRAN, não tendo 

sido juntado contrato firmado entre as partes ou comprovação da quitação 

da suposta venda, sendo, por consectário lógico, insuficientes os 

documentos carreados pelo requerente, de modo que restam dúvidas 

acerca da propriedade do veículo reclamado, o que já impossibilita o 

deferimento do pedido.Não fosse isso, in casu, foram apreendidas 

substâncias entorpecentes no interior do veículo, logo após denúncias 

apontarem que um dos indiciados teria se deslocado de São José do Rio 

Claro até este município para buscar drogas, havendo indícios, portanto, 

de que o bem que se pretende a restituição era utilizado pelos increpados 

para a prática do delito de tráfico, crime pelo qual foram presos em 

flagrante nos autos de cód. 135578, em apenso.Nesse ponto, ao menos 

até o oferecimento da denúncia e a formação da culpa, não há como se 

dizer que o requerente se trata de terceiro de boa fé. Portanto, havendo, a 

princípio, dúvida acerca da propriedade do veículo, bem como indícios 

suficientes de que ele seria usado para otimizar o narcotráfico pelos 

indiciados, e, por ainda não ter sido oferecida a denúncia, oportunidade 

em que ficará descartada possível associação entre o requerente e os 

flagrados (possibilitando afirmar que o requerente é terceiro de boa fé), 

deve ser mantida a apreensão do bem.Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

restituição de 01 (um) veículo VW GOL 1.0, ano/modelo 2005/2005, cor 

branca, placa JZX 4484, RENAVAM 851277306, devendo o referido objeto 

permanecer apreendido nos autos respectivos até a prolação da 

sentença.Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 136839 Nr: 698-61.2020.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, ECNdS, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Assim, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que 

outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não 

surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que 

não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, 

inciso I e II, também do CPP. Com essas considerações, entendo que não 

exige reparo a decisão que decretou a segregação provisória do indiciado 

e, por essa razão, em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO 

a prisão preventiva de João Alencar Soares. Cumpra-se integralmente a 

decisão proferida em sede de audiência de custódia (fls. 

175/176).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135871 Nr: 98-40.2020.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Monteiro Machado, Jaine Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente por escrito os 

memoriais finais, no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135628 Nr: 5594-84.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Maia Broeto Nunes - 

OAB:MT 23.948, Matheus Ferreira de Arruda - OAB:MT 27.003, 

Valber Melo - OAB:OAB/MT 8.927

 (...) Assim, designo o dia 08 de abril de 2020, às 13h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as 

testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a comparecerem no ato, 

expedindo-se carta precatória para que as testemunhas ou o réu que por 

ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas perante o juízo do local 

onde estiverem.Finalmente, em atenção à manifestação de fls. 129/130, 

informando que a procuração acostada às fls. 75/76 era específica para 

representar o réu apenas no inquérito policial respectivo, verifica-se que a 

Secretaria já adotou as providencias cabíveis e procedeu a exclusão dos 

referidos causídicos do cadastro dos autos, conforme certificado à fl. 

144.Desta feita, as intimações deverão ser realizadas apenas para os 

advogados Filipe Maia Broeto Nunes e Valber Melo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Requisite-se a presença do réu, segregado na 

cadeia pública local. Após, tornem os autos conclusos para a realização 

da audiência ora designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135628 Nr: 5594-84.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Maia Broeto Nunes - 

OAB:MT 23.948, Matheus Ferreira de Arruda - OAB:MT 27.003, 

Valber Melo - OAB:OAB/MT 8.927

 A Defesa, no prazo legal, qualifique as testemunhas Lucas dos Santos de 

Jesus e Neiva Lizete Faccio, arroladas às fls. 131/143, informando seus 

respectivos endereços, a fim de serem intimados a comparecer na 

audiência já designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136925 Nr: 751-42.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCLEUTO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Lopes - 

OAB:OAB/MT 15.837, Bruno Gomes Barreto - OAB:MT 25.614

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88367 Nr: 3998-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO DOS SANTOS, Filiação: 

Maria dos Santos e Antonio Souza de Avelar, data de nascimento: 

28/04/1980, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Telefone 96981947. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do REQUERIDO, acima qualificado, para 

comparecer à audiência designada para o dia 1º/04/2020, às 17h00 

(Horário Oficial de Mato Grosso), no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado, devidamente acompanhado de Advogado.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando, que as Promotoras de Justiça 

que atuam no âmbito criminal nesta Comarca estarão ausentes da 

Comarca no período compreendido entre os dias 05 e 06 de março de 

2020, para participarem do “Encontro da Procuradoria de Justiça Criminal 

Especializada – Pacote Anticrime e seus Reflexos no Sistema de Justiça 

Criminal”, bem como que a Psicóloga do Juízo não foi intimada da audiência 

para a colheita do depoimento especial da vítima, redesigno a audiência 

para o dia 01 de abril de 2020, às 17h00min.Cumpra-as, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Arruda Bender, 

digitei.

Nova Mutum, 11 de março de 2020

Joemir Boabaid de Brito Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74266 Nr: 2790-56.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Morais Lima, Jefferson dos 

Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DE MORAIS LIMA, Cpf: 

39973171861, Rg: 54.004.076-9, Filiação: Creuza Barbosa de Morais e 

Jose Raimundo, data de nascimento: 11/12/1986, brasileiro(a), natural de 

Bacabal-MA, solteiro(a), Telefone (99) 9.8166-9087. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº 2790-56.2013.811.0086Código 74266Vistos.O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de FRANCISCO DE MORAIS LIMA, vulgo “Chui” ou “Chulica”, e de 

JEFFERSON DOS SANTOS ALVES, ambos devidamente qualificados nos 

autos do processo em epígrafe, dando o primeiro como incurso nas penas 

do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; e o segundo nas penas do artigo 

14 da Lei 10.826/03, porque no dia 24/07/2013, numa quitinete localizada 

na Rua dos Mamoeiros, em frente ao estabelecimento comercial 

denominado Real Motos, o denunciado Francisco vendia, guardava e tinha 

em depósito 06 porções de maconha, e nesse mesmo dia e local, o 

denunciado Jeferson portava um revólver Taurus, calibre 38, nº 1432877, 

além de 12 munições intactas do mesmo calibre.Narra a denúncia que a 

casa de Francisco estava sendo monitorada em razão de uma série de 

comunicações no sentido de que ali funcionava um ponto de distribuição 

de entorpecentes.Durante a campana, os policiais puderam visualizar um 

usuário, saindo da casa de Francisco. Esse usuário, que depois se 

verificou chamar Leomar Batista Barcelos, foi revistado e, em seu poder, 

encontrada uma porção de pasta-base de cocaína, que o usuário disse ter 

comprado de Francisco.Os policiais, então, entraram na casa de 

Francisco, onde estavam várias outras pessoas, e, realizando buscas no 

local, encontraram as seis porções de maconha, e o revólver, este em 

poder de Jeferson, assim como as munições no bolso dele. Outras duas 
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pessoas que estavam no local, Erivaldo da Silva Freire e Lucas Souza 

Gomes afirmaram que estavam ali para consumir drogas e também para 

adquiri-las pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais cada porção, e os 

moradores das casas vizinhas confirmaram a movimentação de pessoas, 

e que era de sabença comum que Francisco vendia drogas no local.Os 

dois denunciados foram presos em flagrante e suas prisões convertidas 

em preventiva (fls. 52/55).A denúncia foi recebida em 12/08/2013 (fls. 

64/68), e na mesma oportunidade as prisões preventivas de ambos os 

réus foram revogadas, sendo que os dois foram colocados em liberdade 

na mesma data (fls. 85 e 87).O réu Francisco foi citado às fls. 91, e 

Jeferson às fls. 104, e ofereceram resposta à acusação às fls. 

106.Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Lucas Souza 

Gomes (fls. 123/126); Lindomar Arruda Reis; Leomar Batista Barcelos e 

Juarez Mascimo de Roma (fls. 142/147). O réu Jefferson foi interrogado 

às fls. 158/159, e Francisco às fls. 185/186.O Ministério Público ofereceu 

alegações finais postulando pela total procedência da denúncia, com a 

condenação de ambos os réus em seus exatos termos (fls. 190/194)A 

Defesa de ambos os réus ofereceu alegações finais às fls. 203/206, 

postulando pela desclassificação da conduta imputada ao réu Francisco 

para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, ao argumento de que 

inexistiriam provas suficientes de que a droga apreendida fosse destinada 

ao comércio, e pelo reconhecimento da atenuante da confissão em favor 

do réu Jefferson, já que ele admitiu a prática delitiva.É o 

necessário.Decido. 1)Quanto ao crime de tráficoA materialidade do crime 

está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 41/42; auto de 

apreensão de fls. 43; auto de constatação preliminar de substância 

entorpecente (fls. 46); e laudo pericial definitivo de fls. 198/201, que atesta 

que as substâncias apreendidas na casa do acusado, e com o usuário 

que foi abordado, Leomar, apresentavam resultados positivos para a 

presença de maconha e cocaína.Conquanto houvesse várias pessoas na 

casa, duas testemunhas afirmaram em juízo que o réu Francisco de 

Morais Lima praticava o comércio de entorpecentes naquela residência, e 

um deles, Leomar Batista Barcelos havia comprado dele uma porção de 

pasta-base de cocaína naquele mesmo dia, pouco antes da abordagem 

policial.Malgrado o réu Francisco negue a destinação comercial da droga, 

afirmando que apenas as seis porções de maconha apreendidas eram 

suas, e se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal, sua 

versão não encontra eco em nenhuma outra prova produzida nos autos, e 

nem merece credibilidade diante das circunstâncias em que se deram a 

apreensão.Consoante relatam os policiais que efetuaram a prisão em 

flagrante, eles já vinham recebendo várias denúncias sobre a realização 

de tráfico de drogas naquele endereço, e, por isso, estavam realizando 

campana no local.Os policiais puderam ver a entrada e saída de um 

usuário, Leomar Batista Barcelos daquela casa, e, quando o abordaram, 

encontraram em poder dele uma porção de pasta-base de cocaína, que 

ele afirmou aos policiais ter adquirido do réu, formando, assim, fundada 

suspeita da ocorrência do crime de tráfico, e, por conseguinte, de estado 

de flagrância a autorizar a busca domiciliar. A testemunha Leomar Batista 

Barcelos confirmou tanto formalmente durante seu depoimento na fase 

inquisitiva (fls. 10), quanto em juízo, que era usuário, e que, naquela noite 

comprou a porção de droga apreendida em seu poder da pessoa do 

réu.Em juízo, a testemunha Lindomar de Arruda Alves também confirmou 

que o réu Francisco praticava o tráfico de entorpecente e que já havia 

comprado drogas dele em outras duas oportunidades anteriormente, bem 

como, que foi até lá naquela noite para comprar drogas, mas não 

conseguiu graças à chegada da polícia.Embora em juízo a testemunha 

Lucas Souza Gomes tenha negado saber que o réu era traficante, na fase 

policial (fls. 22), ele prestou depoimento semelhante ao confirmado por 

Lindomar em juízo, no sentido de que habitualmente comprava maconha de 

Francisco, e que tinha ido lá naquele dia para comprar e consumir 

drogas.No mesmo sentido foi o depoimento prestado por Erivaldo Silva 

Freire às fls. 24, que asseverou comprar drogas do réu com frequência, e 

as demais testemunhas ouvidas na fase policial, confirmaram saber que 

na casa do réu funcionava um ponto de venda de entorpecentes (Marlon 

Rodrigues Pinto, fls. 12), ou ao menos saber que na casa de Francisco 

havia intensa e suspeita movimentação de pessoas. Soma-se à farta 

prova testemunhal a forma com a droga estava embalada, em pequenas 

frações, e a considerável soma de dinheiro encontrada na casa, que 

ninguém assumiu ser dono, justamente porque era incompatível com a 

renda alegada por eles, especialmente a de Francisco, que estava 

desempregado na época. Portanto, resta evidente a produção de fartas 

provas, inclusive produzidas em juízo, de que a droga apreendida na casa 

do réu se destinava ao comércio, e que pouco antes da apreensão ele 

havia efetuado a venda de uma porção de pasta-base de cocaína a um 

usuário, sendo de rigor, a sua condenação pelo crime de tráfico de 

entorpecentes. 2)Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo A 

materialidade desse crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de 

fls. 41/42; auto de apreensão de fls. 43; eauto de exame de eficiência de 

arma de fogo de fls. 48.A autoria é inconteste, tanto que confessada em 

juízo pelo próprio réu, que admitiu estar portando a arma e as munições.A 

adequação típica da conduta é a prevista pelo artigo 14 da Lei 10.826/03, 

visto que a arma e as munições eram de uso permitido, e o réu não estava 

em sua residência ou local de trabalho quando foi flagrado em posse da 

arma.Passo à dosimetria das penas:1)Quanto ao réu Francisco de Morais 

LimaO crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena 

de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa. Analisando as 

circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da 

Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal do 

tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que 

exceda àquela já encerrada no crime de tráfico.O réu ao tempo dos fatos 

era primário, e, embora atualmente conte com sentenças condenatórias 

transitadas em julgado por crimes de tráfico e roubo, não apenas o 

trânsito em julgado, mas os fatos a que se referem tais condenações são 

posteriores aos apurados neste feito, razão pela qual não há que se falar 

em maus antecedentes criminais. Não há elementos nos autos que 

indiquem que sua personalidade ou conduta social sejam 

desfavoráveis.Os motivos do crime são os próprios da espécie, a 

obtenção de lucro fácil.As circunstâncias não guardam especificidades 

capazes de influir na aplicação da pena. As consequências do crime, 

apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo 

influenciar na aplicação da pena.A capacidade econômica do acusado 

não é ostensiva. A natureza das substâncias que foram vendidas e eram 

guardadas pelo réu eram "maconha" e pasta-base de cocaína, e a 

quantidade pequena, não devendo influir negativamente na aplicação da 

pena.Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente 

à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 05 (cinco) anos de 

reclusão. Não há agravantes, ou atenuantes da pena, já que o réu apenas 

admitiu ser dono de parte da droga, mas afirmou que se destinava ao seu 

consumo (Súmula 630 do STJ).Finalmente, entendo que tampouco devem 

incidir causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, 

especialmente aquela prevista pelo artigo 33, §4° da Lei 11.343/06, pois, 

embora primário à época, restou evidenciado nos autos que o réu se 

dedicava à atividade criminosa, já que, uma das testemunhas, Lindomar de 

Arruda, afirmou em juízo que já comprou drogas do réu anteriormente por 

pelo menos duas vezes, e a testemunha Erivaldo da Silva Freire, na fase 

policial, narrou que comprava do réu com frequência, tudo a evidenciar 

que ele já vinha praticando o tráfico há algum tempo. Ademais, verifica-se 

que o réu não desempenhava trabalho lícito, de onde se infere que vinha 

exercendo habitualmente o comércio de drogas como meio de vida. Como 

se sabe, a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33,§4º da Lei 

11.343/06 se destina a apenar mais brandamente o traficante de primeira 

viagem, ocasional e que seja estreante no mundo crime. Jamais aquele 

que faz desse comércio espúrio um meio de vida, um hábito, como 

demonstra ser o caso do réu.Nesse mesmo sentido, cito: APELAÇÃO 

CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 

11.343/06, MODALIDAD DE MANTER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE DESTINADA À VENDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA 

DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO. NÃO 

ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A 

AUTORIA DO FATO PUNÍVEL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS 

PRESTADOS PELOS POLICIAIS NA FASE ADMINISTRATIVA E 

REPRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL. AUTORIA CERTA QUE RECAI SOBRE 

O APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE 

REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4° DA LEI N.º 11.343/2006. 

TRÁFICO PRATICADO COM HABITUALIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE 

CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando (a) as denúncias 

anônimas específicas de tráfico de entorpecentes realizada contra os 

apelantes, (b) a confirmação da denúncia anônima durante a execução do 

mandado judicial de busca e apreensão, (c) a apreensão da quantidade de 

droga e o seu modo de acondicionamento, (d) que os policias da região 

tinham conhecimento de que no local da apreensão eram comercializadas 

drogas, (e) a inexistência de produção de provas aptas pela defesa - em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 718 de 1073



observância ao art. 156 do CPP -, resta demonstrado que os apelantes 

são os autores do crime de tráfico descrito na denúncia. A redução do 

§4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 teria como "caráter teleológico 

objetivado pelo legislador" beneficiar o "marinheiro de primeira viagem", 

como o usuário ou dependente que "não resiste a um comando do 

traficante para vender, e com isso obter o necessário em droga para o 

sustento de seu vício” (FREITAS, Jayme Walmer de. A causa de 

diminuição de pena do art. 33. §4º, da Lei Antidrogas. Jus Navigandi, 

Teresina. ano 11, n. 1476, julho de 2007). Circunstância não atestada no 

caso em debate, pois os apelantes exerciam livremente o tráfico, estando 

a ele ligados há algum tempo. (TJ-PR - ACR: 6483241 PR 0648324-1, 

Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 20/05/2010. 3ª 

Câmara Criminal. Data de Publicação: DJ: 402)Sendo assim, fixo a pena 

definitiva para esse crime em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº. 11.343/2006, por não haver 

nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras 

para arcar com valor maior. Para o início do cumprimento da pena, 

estabeleço ao condenado o regime inicialSEMIABERTO.O tempo que o 

acusado ficou preso cautelarmente não autoriza qualquer alteração do 

regime de pena imposto, consoante determina o artigo 387,§2º do CPP, 

sem prejuízo do reconhecimento da detração pelo Juízo da 

Execução.Consoante entendimento do STJ, considerando o regime inicial 

de cumprimento da pena imposta, segundo o princípio da 

proporcionalidade, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta 

sentença, desde que não esteja preso por outro motivo, ao menos até o 

esgotamento dos recursos em segunda instância.Deixo de condená-lo ao 

pagamento das custas e despesas processuais já que sua defesa técnica 

foi exercida pela Defensoria Pública.2)Quanto ao réu Jefferson dos 

Santos AlvesO crime previsto pelo artigo 14 da Lei 10826/03 prevê pena 

de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.A culpabilidade do 

agente é a normal do tipo penal infringido, não revelando a sua conduta 

reprovabilidade que desborde àquela que é ínsita ao delito.O réu ao tempo 

dos fatos era primário, e, embora atualmente conte com duas sentenças 

condenatórias transitadas em julgado, ambas por crimes de homicídio, não 

apenas o trânsito em julgado, mas os fatos a que se referem tais 

condenações são posteriores aos apurados neste feito, razão pela qual 

não há que se falar em maus antecedentes criminais. Sem elementos nos 

autos sobre a sua personalidade ou conduta social.Os motivos do crime 

não restaram suficientemente esclarecidos.As consequências são as 

próprias da espécie.As circunstâncias devem ser reputadas negativas, 

visto que o réu portava a arma onde havia aglomeração de pessoas, e 

onde se desenvolvia o comércio ilícito de entorpecentes.Assim, 

considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para 

prevenção e reprovação do delito a pena-base de 02 (dois) anos e 03 

(três) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 

1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo 

para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, no 

caso, apenas as circunstâncias do crime.Não há agravantes, mas incide a 

atenuante da confissão espontânea, visto que o réu admitiu a prática 

delitiva em juízo, e, em razão dela, diminuo a pena-base em 3 (três) meses, 

retornando ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, consoante 

inteligência da Súmula 231 do STJ.Ausentes causas especiais de aumento 

ou diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa. O valor do dia-multa deve ser calculado à 

guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face de não 

haver nos autos nada que indique que a situação financeira do acusado 

possa suportar condenação maior.Para o cumprimento da pena, 

estabeleço ao condenado o regime inicial ABERTO, nos termos do artigo 

33, §§1º e 2º, b do CP.Deixo de proceder à substituição da pena ou de 

aplicar o sursis por entender que a circunstancia negativa reconhecida, 

aliada à vida criminosa que o réu desenvolveu posteriormente, tornam tais 

medidas insuficientes para a prevenção e repressão do delito.O réu 

poderá recorrer em liberdade desta sentença, se por outro motivo não 

estiver preso, ao menos até o esgotamento dos recursos em segunda 

instância.Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu FRANCISCO DE MORAIS LIMA à pena de 05 (cinco) 

anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) 

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, 

caput da Lei 11.343/06; e o réu JEFFERSON DOS SANTOS ALVES à pena 

de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, e 10 (dez) 

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto 14 da Lei 

10.826/03, podendo ambos recorrer em liberdade desta sentença, ao 

menos até o esgotamento dos recursos em segunda instância, se por 

outro motivo não estiverem presos. Deixo de condenar os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais, já que suas defesas 

foram exercidas pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua 

hipossuficiência econômica. Dos bens apreendidos: O entorpecente 

apreendido deve ser destruído, nos termos do artigo 72, da Lei 

11.343/06.Oficie-se desde logo à autoridade policial informando da 

presente decisão.Decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder 

do acusado em favor da União, devendo ser revertido diretamente à 

FUNAD, diante da presunção de que se tratem de produto da atividade 

ilícita, pelas circunstâncias em que se deram a apreensão, não tendo o réu 

se desincumbido do ônus de demonstrar a origem lícita desses 

valores.Posto isto, expeça-se alvará para transferência dos valores 

depositados (fls. 67).O dinheiro apreendido em poder das testemunhas 

que estavam no local, deverá ser-lhes restituído, assim como a motocicleta 

e demais objetos pessoais, exigindo-se prova da propriedade apenas da 

motocicleta apreendida em poder de Lindomar de Arruda Reis.Destinação 

da arma e munições já determinada às fls. 207.Oficie-se à autoridade 

policial e à Diretoria do Foro, informando da presente decisão quanto aos 

bens apreendidos para as devidas providências.P. R. I. C.Após a 

confirmação desta sentença em segunda instância, caso ainda não tenha 

ocorrido o trânsito em julgado, expeçam-se guias de execução provisória 

das penas, a teor do entendimento exarado no HC 126292 do STF, e 

encaminhe-as ao Juízo da execução de penal em que já tramitam os 

executivos de pena contra os réus para a devida unificação.Certificado o 

trânsito em julgado, expeçam-se as guias definitivas e proceda-se do 

mesmo modo.Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. 

Comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15. III, da C. 

F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao 

Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT. 

Comuniquem-se os órgãos de registro. Após, não havendo pendência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Nova 

Mutum, 24 de setembro de 2019.ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKIJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Arruda Bender, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de março de 2020

Joemir Boabaid de Brito Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000204-13.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. C. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ155194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000204-13.2020.8.11.0012 REQUERENTE: JANAINA SORAIA DA COSTA 

MOTA REQUERIDO: EMERSON CLEVESTON Vistos. Inicialmente,RECEBO a 

peça inaugural, porquanto preenchidos os requisitos legais. DEFIRO a 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. 

DESENTRANHE-SE o documento de Id. 29556181, conforme requerido pela 

parte autora. Com efeito, CITE-SE a parte executada no endereço 

informado na exordial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito alimentar em atraso, conforme planilha constante dos 

autos, incluindo-se as parcelas vincendas, comprovando o pagamento 

das parcelas supramencionadas ou justificando-as, em havendo 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de penhora, protesto, além da 

inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 528, §1° e §3° do Código de 
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Processo Civil). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 26 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000214-57.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. S. P. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-46.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1001381-46.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: 

Cível; Espécie:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Certifico que registrei o 

presente feito sob o procedimento n. 298571. Certifico ainda que agendei 

o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 01/04/2020 às 

09h00min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, 

remeto os autos a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais 

procedimentos de praxe. NOVA XAVANTINA, 10 de fevereiro de 2020 

ROGERIA BORGES FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA 

E INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76854 Nr: 500-91.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ SOMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA, TARCISIO CORNELIUS MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte requerida Tarcisio Cornelius Muller para 

que regularize sua representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias. Esclareço, por oportuno, que o feito deverá ficar suspenso durante 

esse período e, após o decurso do prazo, deverá retornar ao seu regular 

andamento.

 Se acaso, permanecer inerte, a parte requerida será considerada revel, 

nos termos do art.76, do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77513 Nr: 723-44.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ROSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do trânsito em julgado do acórdão, intime-se a parte autora para 

requerer o que enteder de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido 

o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 539-54.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. DA SILVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos.

Aguarde-se em secretaria o decurso do prazo de contestação, 

cetificando o mesmo logo em seguida. Após, apresentada defesa, 

intime-se a parte contrária para querendo apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal.

 Somente após o decurso dos prazos e suas respectivas certificações, 

volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 89434 Nr: 2286-39.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ALTO DA SERRA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de TRANSPORTADORA ALTO DA 

SERRA EIRELLI, já qualificada nos autos.

Em petitório, a parte autora requer desistência do feito em razão da 

quitação do contrato promovida pela parte ré (ref.52).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 
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processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Ademais, CONDENO a parte autora em custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 92428 Nr: 3997-79.2017.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA HONOSTÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZIDIA HONOSTÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23.262/MT

 Vistos.

Intime-se o curador especial outrora designado para que apresente 

defesa técnica no prazzo legal.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 98478 Nr: 7629-16.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora acerca da proposta de acordo formulado pela 

parte requerida (ref.47), devendo se pronunciar no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providêcias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 101548 Nr: 1310-95.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMONDES GOMES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que no prazo impreterível de 15 (quinze) dias 

se manifeste acerca da proposta de acordo formulado pela parte 

requerida em petitório de ref.23.

Cumpra-se.

Ás providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000770-93.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIMEIRY REZENDE HEIDTMANN OAB - GO25983 (ADVOGADO(A))

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para proceder ao pagamento da 1ª 

parcela das custas processuais conforme parcelamento cadastrado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000213-72.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. MARCILIO VICENTE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO RICALDES DE LIMA OAB - MT14389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CESAR TOLOTTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para proceder ao pagamento da 1ª 

parcela das custas processuais conforme parcelamento cadastrado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001086-09.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. M. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA DE FREITAS DOMINGOS OAB - MG116479 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1001086-09.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: VANESSA PATRICIA MIRANDA RIBEIRO REQUERIDO: 

WESLY DE CARVALHO SEIXAS Vistos. Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso C/C Guarda e Alimentos que VANESSA PATRICIA MIRANDA 

RIBEIRO e ELOAH MIRANDA SEIXAS, esta última representada pela 

primeira, promovem em desfavor de WESLY DE CARVALHO SEIXAS, 

todos já qualificados. Decisão inaugural deferindo liminarmente a guarda 

provisória da infante e fixando alimentos em id. 25433309. O requerido 

apresentou proposta de acordo em id. 28928985, com o qual a autora, 

acertadamente, concordou (id. 29375007) É a síntese. Fundamento. 

Decido. Analisados os autos e considerando as alterações trazidas pela 

EC/66 de 2010, constato que o presente feito está maduro para 

julgamento. Vislumbro que os autores estão em consenso quanto ao 

divórcio, à guarda, às visitas e aos alimentos devidos ao filho, razão pela 

qual a homologação do acordo submetido à apreciação jurisdicional é 

medida de rigor. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro nas alíneas “a” e “b” do 

inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência da ação e os termos do 

acordo de divórcio, guarda, alimentos e visitas, submetido à apreciação 

jurisdicional pelos autores, fazendo-o para o fim de: a) decretar o divórcio 

do casal, declarando findos os deveres do casamento; b) fixar a guarda 

unilateral da filha em comum para a requerente Vanessa Patricia Miranda 

Ribeiro; c) fixar a obrigação alimentar a ser suportada pelo réu Wesly de 

Carvalho Seixas, em favor da filha, o montante de 30% (trinta por cento) 

sobre seus rendimentos brutos, com vencimento todo dia 10 (dez) do mês 

subsequente ao vencido, cujo desconto deverá ser promovido diretamente 

da folha de pagamento do Réu e depositado na Conta Corrente nº 

00006444- 4, Agência n° 0806, Banco SICREDI, de titularidade da genitora 

da menor; d) A partilha dos bens e dívidas do casal será nos termos da 

página 03 do id. 28930442 Sem custas e honorários advocatícios. Com o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário para fins de averbação e 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina - MT, 02 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4693 Nr: 649-15.2001.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ADRIANO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que em 10 (dez) dias 

preste informações acerca da missiva encaminhada via Ofício n. 

1.344/2015, datada de 20/10/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64818 Nr: 301-40.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRA SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho os requerimentos autorais contidas à fl. 170.

Compulsando os autos detidamente, verifico que de fato já fora realizada 

audiência instrutória conforme se extrai dos termos acostados às fls. 

79/82 dos presentes autos.

Com efeito, CHAMO O FEITO À ORDEM e CANCELO a solenidade 

designada para o dia 13 de março de 2020, às 13h30min.’.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para prolação de 

sentença.

Intime-se. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-25.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIA MORAES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – JUIZADO ESPECIAL Vistos. I. Cite-se a Autarquia 

reclamada para contestar, no prazo legal, e a parte autora para em 

seguida impugnar a contestação. II. Deverão as partes se manifestarem se 

pretendem produzir provas orais em audiência de instrução, inclusive, 

arrolando desde já testemunhas. III. Não havendo qualquer manifestação o 

feito comportará o julgamento antecipado. Cumpra-se. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010460-32.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte executada efetuou 

depósito conforme documento constante do Id. 27315004, motivo pelo qual 

encaminho o feito ao setor de cumprimento para que intime a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, a manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que lhe for de direito. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 12 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-28.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000300-28.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:ELISABETH 

ROCHA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIOLINO 

VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO 

RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-70.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LIVO FRANCISCO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-30.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RIOS MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000910-30.2019.8.11.0012. REQUERENTE: LUCIA HELENA RIOS 

MARIANO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA POR DANOS MORAIS propostas por LUCIA HELENA 

RIOS MARIANO em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, onde a 

parte autora narra, em síntese, que teve seu nome incluído de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada nos órgãos protetivos de 

crédito, uma vez que entabulou com esta um contrato de empréstimo 

consignado, entretanto, passou a receber os boletos com muito atraso, 

impossibilitando-a de pagar tempestivamente. Pugna ao final pela 

condenação da reclamada em danos morais que entende ser devido. Pois 

bem. O pedido autoral é improcedente, senão vejamos. Isto porque o cerne 

da questão gira em torno do descontentamento da parte autora em virtude 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 722 de 1073



da negativação de seu nome nos cadastros protetivos de crédito. Todavia, 

verifico que se trata de inscrição legítima, uma vez que restou notório a 

inadimplência desta perante o pagamento das parcelas do referido 

empréstimo. Nesta toada, a empresa reclamada comprova 

satisfatoriamente por meio de telas sistêmicas que o débito que originou 

respectiva negativação fora decorrente da tentativa de refinanciamento do 

contrato nº 574108463 que geraria a proposta nº 586038926, ou seja, a 

margem do contrato origem foi excluída uma vez que se trata de exigência 

do convênio, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Em situação semelhante, assim decidiu o Tribunal de Santa 

Catarina: (GRIFO) “PRETENSÃO PARA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL 

AO ARGUMENTO DE ILEGALIDADE DA INCLUSÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, TENDO EM VISTA À AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA 

MUTUARIA ACERCA DA PERDA NA MARGEM CONSIGNÁVEL. ACÓRDÃO 

SOB A FORMA DE SÚMULA DE JULGAMENTO ONDE CONSTOU O 

SEGUINTE: "PEDIDO SUCESSIVO PARA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. 

ALEGADO ERRO DO BANCO PAN S/A QUANTO À INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, AO ARGUMENTO DE QUE 

NÃO HOUVE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À EXTRAPOLAÇÃO DA 

MARGEM CONSIGNÁVEL. INSURGÊNCIA RECHAÇADA. ATO NÃO 

IMPUTÁVEL AO CREDOR. PRECEDENTE: "No caso, a prova documental 

demonstrou que o consumidor contratou empréstimo junto à casa 

bancária, cujas parcelas eram consignadas em seu benefício 

previdenciário. Ocorre que, com a proposta de refinanciamento do débito, 

as consignações foram canceladas para inclusão do novo contrato que 

estava sendo pactuado entre as partes, cuja cobrança foi, porém, negada 

pelo órgão previdenciário por ausência de margem consignável. Perante 

tal frustração, a instituição financeira solicitou a reinclusão da cobrança 

primeira perante o INSS, que foi novamente negada pela mesma razão." 

Cabe ao órgão mantedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação 

do devedor antes de proceder à inscrição. "(Súmula 359 do STJ). TJ-SC - 

Embargos de Declaração ED 03048137920178240091 Capital Eduardo Luz 

0304813-79.2017.8.24.0091 (TJ-SC)" Desta feita, a meu ver, não houve 

lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, a 

autora não comprovou que sofrido qualquer prejuízo, fato este que afasta 

a ocorrência de dano moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

propostos na inicial e IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS. DECLARO 

extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologo por sentença a decisão da Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-96.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR AFONSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALARISSE MARIA ALVES (REQUERIDO)

UANDER JUNIOR DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000634-96.2019.8.11.0012. REQUERENTE: VALDEIR AFONSO DA 

COSTA REQUERIDO: UANDER JUNIOR DE CARVALHO, ALARISSE MARIA 

ALVES Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA 

POR DANO MATERIAL movida por VALDEIR AFONSO DA COSTA em face 

de UANDER JUNIOR DE CARVALHO e ALARISSE MARIA ALVES, todos 

qualificados. Pois bem. Compulsando os autos, verifico pela inadequação 

da via eleita, pois há elementos que evidenciam que a questão a ser 

analisada envolve necessidade de perícia técnica para saber a origem dos 

incêndios. Nesse sentido: “EMENTA OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DIRETA OU 

INDIRETA PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE A CAUSA DO 

INCÊNDIO OCORRIDO NA PROPRIEDADE RURAL DO AUTOR. Sentença 

anulada de ofício. TJ-SP - 10012342720168260426 SP 

1001234-27.2016.8.26.0426 (TJ-SP) Jurisprudência / Data de publicação: 

13/06/2018” DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo 

por sentença a decisão da Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-06.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE MATOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000403-06.2018.8.11.0012. REQUERENTE: SANDRA APARECIDA DE 

MATOS SALES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado 

pelo art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c/c indenização por danos morais que Sandra Aparecida de 

Matos Sales promove em desfavor de Vivo S/A- Telefônica Brasil S/A. À 

ID 20044360 a parte executada juntou comprovante de pagamento da 

condenação à parte exequente. À ID 22143987, consta o alvará eletrônico 

de levantamento do valor a parte exequente. É a suma do essencial. 

Decido. Considerando a quitação do débito, JULGO EXTINTA a ação em 

trâmite, com funda-mento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, 

aplicado subsidiariamente. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Certificado o transito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-85.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WASTISON BARROS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000292-85.2019.8.11.0012. REQUERENTE: WASTISON BARROS 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado 

pelo art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais interposta por Wastison Barros 

Ferreira, em face de Banco Bradesco S.A. À ID 20626899 a parte autora 

informou estar residindo em outra cidade e pugnou pela homologação da 

desistência da ação. É a suma do essencial. Decido. Analisando com 

acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a desistência da 

ação (ID 20626899), demonstrando não ter mais interesse no andamento 

desta. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

por desistência da parte. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. NOVA 

XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-81.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000592-81.2018.8.11.0012. REQUERENTE: FERNANDO TOLEDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado pelo art. 

38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c/c indenização por danos morais interposta por Fernando Toledo, 

em face de Banco Bradesco S.A. À ID 20631578 consta o termo de 

audiência de conciliação, onde a parte autora pugnou pela desistência da 

ação. É a suma do essencial. Decido. Analisando com acuidade os autos, 

verifico ter a parte autora informado a desistência da ação (ID 20631578), 

demonstrando não ter mais interesse no andamento desta. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por desistência da 

parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Após, o trânsito 

em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000140-08.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA FERREIRA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000140-08.2017.8.11.0012. REQUERENTE: SUPERMERCADO CELEIRO 

LTDA REQUERIDO: SANDRA FERREIRA MARTINS Vistos. Relatório 

dispensado pelo art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança 

interposta por Supermercado Celeiro LTDA, em face de Sandra Ferreira 

Martins. À ID 12823299 consta a manifestação da parte autora pugnando 

pelo arquivamento do feito. É a suma do essencial. Decido. Analisando 

com acuidade os autos, verifico ter a parte autora desistido da ação, visto 

que requereu o arquivamento do feito (ID 12823299), Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por desistência da parte. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Após, o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010096-31.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MOBIGLIA MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYULLIANA GABRIELA DE LIMA RIZZARDI OAB - MT0016961A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010096-31.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: ANDRE MOBIGLIA MESQUITA 

EXECUTADO: SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO 

LTDA - EPP Vistos, etc. Relatório dispensado pelo art. 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais que André Mobiglia 

Mesquita promove em desfavor de SETAE – Serviços de Tratamento de 

Água e Esgoto LTDA. À ID 7904537 a parte executada juntou comprovante 

de transferência bancária para a conta da exequente, referente ao valor 

atualizado da condenação. À ID 22048744 a parte exequente, intimada 

para manifestar, manteve-se inerte.. É a suma do essencial. Decido. 

Considerando a quitação do débito, JULGO EXTINTA a ação em trâmite, 

com funda-mento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Certificado o transito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 890-08.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALMAQUINAS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENINA MARGARIDA FERRARI 

CEZARINO - OAB:223227/SP

 C E R T I D Ã O

Nos termos do Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Tendo em vista que a tentativa de penhora on-line 

restou infrutífera (fl. 124), encaminho o feito ao setor de cumprimento para 

que intime a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para indicar, 

no prazo de 10 (dez) dias, bens do executado passíveis de penhora, sob 

pena de extinção dos autos por inexistência de bens penhoráveis - (art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30870 Nr: 1363-91.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS BRASILEIRAS JATAI, FALE SAID ABDO 

AWWAD, MOHAMAD FARUK SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:5752/MT, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22568/GO

 C E R T I D Ã O

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos:

 Ante a informação constante da carta precatória devolvida pela comarca 

de Jataí/GO (fls. 147-152), a qual noticia que não houve a citação das 

partes executadas devido não terem sido encontradas no endereço 

constante dos autos, encaminho o feito ao setor de cumprimento para que 

intime o promovente, na pessoa de seu advogado, para que forneça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o atual endereço dos executados, sob pena de 

arquivamento dos presentes autos.

Aguarde-se o decurso do prazo supra.

O referido é verdade e dou fé.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-59.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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DOMINGOS DIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000436-59.2019.8.11.0012. REQUERENTE: DOMINGOS DIAS BRANDAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. P. R. C. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

NOVA XAVANTINA, 12 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001627-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON FERNANDES SANTANA (AUTOR(A))

SELMA MARIA RIZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA DE PINA RIBEIRO (REU)

LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO (REU)

CASSIA DE PINA RIBEIRO (REU)

HELIO RIBEIRO FILHO (REU)

MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO RICARDO FISCHLIM OAB - SP141006 (ADVOGADO(A))

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar as contestações ID 29061793 e 

30015933 no prazo legal. Paranatinga, 12 de Março de 2020 Zélia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001597-08.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN MOREIRA CAMARGO (REQUERENTE)

HELIO MOREIRA CAMARGO (REQUERENTE)

JAIR MOREIRA DE CAMARGO (REQUERENTE)

SILVANIA MOREIRA DE CAMARGO (REQUERENTE)

SERGIO MOREIRA DE CARMARGO (REQUERENTE)

ANNA CLAUDIA BARBOSA DE CAMARGO (REQUERENTE)

ALZIRA MOREIRA DE CAMARGO (INVENTARIANTE)

JERONIMO MOREIRA DE CAMARGO (REQUERENTE)

WILTON MOREIRA CAMARGO (REQUERENTE)

REGINA MOREIRA GOMES (REQUERENTE)

CELIO MOREIRA CAMARGO (REQUERENTE)

GENEON MOREIRA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LUIZ DE CAMARGO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 30028669. Paranatinga, 12 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001477-62.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO CAMPOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO OAB - SP21348 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ NETO OAB - SP257644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEOTONIO OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 12 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000979-63.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (AUTOR(A))

ANA MARIA LOPES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES OAB - SP83161 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILE BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (REU)

JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO (REU)

IVANETE MARIA MAZZO BEDRAN DE CASTRO (REU)

VALDECIR DECONTO (REU)

LOURECI NASCIMENTO DECONTO (REU)

PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO. Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimado o autor acerca da decisão ID Nº 30121934, assim como para que 

promovam o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA 

- Gestora Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA FERNANDES MARTINS (TESTEMUNHA)

MARCOS PEREIRA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

IVANILDES BATISTA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001248-05.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA TESTEMUNHA: JOAQUINA 

FERNANDES MARTINS, MARCOS PEREIRA RIBEIRO, IVANILDES BATISTA 

RODRIGUES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Homologo a desistência da Testemunha. Declaro encerrado a 

instrução e determino a permanência dos autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Saem os presentes intimados. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84344 Nr: 4398-79.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Flavio de Souza, Naide Nei Pereira de Souza, José 

Christovão de Souza, Paulo Luiz Camilo, Elizabete Maria de Souza Camilo, 

Espólio de Antonio Laercio de Souza, Vanda Maria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Laerte Silvério - OAB:97.410/SP, Marcos Vinicius 

Silvério - OAB:16319, Vanuza Marcon Matheus Silverio - 

OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078, 

Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o Advogado MANOEL ANTÔNIO 

DE REZENDE DAVID, OAB 6078/MT para proceder à devolução dos autos 

nº 4398-79.2017.811.0044 - código 84344, em 03 (três) dias úteis, sob as 

penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil e pena de 

remessa de peças ao Ministério Público para oferecimento de denúncia 

pelo crime previsto no artigo 356 do Código Penal e providências contidas 

na C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55047 Nr: 1057-50.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Nogueira Rufino, Neusa Ferreira Teles Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raul de Souza Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Teles Nogueira - 

OAB:18.134/MT, ALAN TELES NOGUEIRA - OAB:18134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPÓLIO DE RAUL DE SOUZA AMARAL. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO da pessoa acima qualificada acerca da 

audiência de instrução designada para o dia 01/04/2020 às 13:30 horas no 

edifício do Fórum da Comarca de Paranatinga- MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista que este Magistrado 

responde cumulativamente pela 1° Vara de Paranatinga-MT e 4° Vara de 

Primavera do Leste- MT e atua em substituição legal pela 2° Vara de 

Paranatinga – MT, necessário se faz a redesignação desta 

audiência.Assim, designo o dia 01/04/2020, às 13h30m para a realização 

do ato.Expeça-se o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de março de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20494 Nr: 1956-92.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPS, CEdJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizangela Broch de Campos - 

OAB:13058/MT, Enio Zanatta - OAB:13318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Luciano Pinheiro 

Silva em face de Raimundo Pinheiro da Silva.

Analisando os autos, observo que a parte exequente foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito, contudo quedou-se inerte, conforme certidão de 

fl. 114.

Diante disso, certo é que prosseguir com o feito, quando em real 

evidência, a parte autora o abandona, é desprestigiar os processos que 

merecem atenção e zelo pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98253 Nr: 1376-42.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathany Patielle Temotheo Silva, Andelson 

Gonçalves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010/ MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, ROMARIA PEREIRA DA 

COSTA - OAB:24305/O

 Vistos etc.

Primeiramente, ante a omissão na sentença prolatada nas fls. 261/267, 

verso, fixo honorários em favor da Dra. Romária Pereira da Costa no valor 

de 5 (cinco) URHs a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso, 

devendo a Secretaria desta Vara expedir a competente Certidão.

Tendo em vista o teor das Certidões de fls. 273, 282 e 283, acolho o 

parecer ministerial de fl. 289.

Ante a inércia do advogado constituído, intime-se o acusado para que 

constitua novo causídico ou que manifeste o interesse em ter sua defesa 

patrocinada pela Defensoria Pública.

Em qualquer hipótese, fica ciente a defesa do interesse do réu Andelson 

em apelar da sentença proferida nos autos (Certidão de fl. 273), devendo 

apresentar suas razões.

Após, ao Ministério Público para contrarrazões e então ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000251-22.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (AUTOR(A))

YONARA CLAUDIA RISCAROLLI (AUTOR(A))

ROSELA SCHMITT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)
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Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados dos 

mesmos, à audiência designada para o dia 13/05/2020, às 16h:00min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001251-57.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR(A))

PEDRO LUCIANO DE PAULA (AUTOR(A))

MARIA DE LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

FABIANA APARECIDA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(REU)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

AYMORE (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos das partes autoras para comparecerem acompanhados do 

mesmo, à audiência designada para o dia 08/05/2020, às 15h:00min.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000236-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.E.P. FORLIN - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 13/05/2020, às 14h:30min.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001339-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER BATISTELLA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 13/05/2020, às 15h:00min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-16.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ALVES CAMPOS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a central de mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3791 Nr: 160-47.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer S/A Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mauro Fenner, Ivete Borghetti Fenner, 

Maurício Antunes dos Santos, Roberto Danasolo, Ivania Paulina Borghetti 

Danasolo, Elizete Borghetti dos Santos, Mauri Calixto, Ivanete Maria 

Borghetti Calixto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 160-47.1999.811.0044 (Código 3791)

Visto,

Defiro o pedido de fl. 316.

Assim, expeça-se de objeto e pé, mediante o prévio recolhimento das 

custas devidas em cartório.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99642 Nr: 1947-13.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Nunes Piovesan, Pedro Gabriel 

Gonçalves Ferreira, Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 VISTO. Homologo a desistência das testemunhas Adelar e Hudson pelo 

Defensor Público e pela defesa constituída. Permaneçam os autos 

conclusos para deliberação acerca do pleito da defesa. Cumpra-se, 

expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85563 Nr: 274-19.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Mendes Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

Autora para no prazo de 5 dias, apresentar os dados bancários para 

levantamento de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93540 Nr: 4020-89.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Cristiano Schmitt, Guido Nelson Schmitt, Realda 

Teresinha Schmitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

tomar as providências necessárias no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

ofício de fl. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81860 Nr: 3238-19.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Vieira Filho Clasen, Emersson Roberto 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudineia Klein Simon - 

OAB:18781 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar no que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64662 Nr: 2636-96.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.L.RUPOLO – ME, Deivison Leandro Rupolo, Domingos 

Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE CASTRO PAULA - 

OAB:269029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo sem manifestação da parte 

autora, bem como não procedeu a carga dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10273 Nr: 992-41.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T S Comercial de Máquinas e Ferramentas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.Sem condenação 

em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública 

pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.P. I. C.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Paranatinga/MT, 05 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 50799 Nr: 2315-66.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva Colussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.Sem condenação 

em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública 

pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.P. I. C.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Paranatinga/MT, 05 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55363 Nr: 1312-08.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Martins Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 55363

VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL/SA 

em face da sentença prolatada às fls. 80/83, conforme se vê às fls. 86/88.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

Aduz o embargante que houve contradição na sentença proferida às fls. 

80/83, eis que constou como julgando parcialmente procedente os pedidos 

feitos pela requerente, quanto na verdade deveria ter sido julgado 

parcialmente procedente os pedidos feitos pela requerida.

 Não merece provimento os embargos declaratórios, eis que a contradição 

suscitada pela parte embargante trata-se de mero equívoco interpretativo, 

uma vez que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente em seu 

favor eis que acolheu o pedido de revisão de cláusula do contrato no que 

tange a comissão de permanência e capitalização mensal de juros feitos 

pela parte requerida em sua contestação.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito nego 

provimento ao recurso.

No mais, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58515 Nr: 3398-49.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovesmar Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16.555A, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58515

VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

De todo modo, determino que a secretaria cumpra com a determinação de 
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fl. 56.

Decorrido o prazo do edital, determino a intimação da exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61103 Nr: 1023-41.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Tolentino Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61103

VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

De todo modo, determino que a secretaria cumpra com a determinação de 

fl. 53.

Sobrevindo respostas da missiva, determino a intimação da exequente 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61668 Nr: 1285-88.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61668

VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

De todo modo, indefiro o antigo pedido formulado à fl. 40 eis que não 

houve comprovação de que a parte autora exauriu todos os esforços no 

sentido de informar o endereço do executado, pois não há sequer prova 

de que diligenciou junto aos órgãos dos quais tem acesso, comprovando 

que tentou obter alguma informação pertinente.

Asim, determino a intimação da exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62860 Nr: 1820-17.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Carolina Pereira Tomé Wichoski - OAB:OAB/PR 

65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123, Thais Veiga de 

Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62860

VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

De todo modo, determino que a secretaria cumpra com a determinação de 

fl. 85, condicionado ao pagamento da diligencia.

Sobrevindo respostas da missiva, determino a intimação da exequente 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63451 Nr: 2078-27.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63451

VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

De todo modo, indefiro o antigo pedido formulado à fl. 53 eis que compete 

a parte diligenciar o endereço das partes pelos meios os quais tem 

acessibilidade, sendo que somente em caso de restar infrutíferas tais 

diligencias o Judiciário pode ser requisitado.

Em seguida, determino a intimação da exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64087 Nr: 2384-93.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/RO 4.567, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64087

VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

De todo modo, determino que a secretaria cumpra com a determinação de 

fl. 67.

Sobrevindo respostas da missiva, determino a intimação da exequente 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76222 Nr: 452-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loide Farias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76222

VISTO,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a ação encontrava-se no arquivo provisório, por prazo 

determinado, a requerimento da parte exequente. Decorrido o prazo, a 

exequente compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de execução de título extrajudicial é nada mais, nada menos do 

que uma ação judicial visando o recebimento de valores oriundos de algum 

título de crédito específico que ficou em aberto.

Deste modo, compete à parte credora ingressar judicialmente com a ação 

e promover as diligencias e requerimentos necessários à satisfação de 

seu crédito, os quais serão analisados e deferidos, ou não, pelo Juiz.

Assim, não pode a parte exequente comparecer aos autos, os quais se 

encontravam em arquivo provisório a seu pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito sem discriminar o que pretende seja feito para 

satisfazer o seu crédito. Não compete ao Juiz determinar a realização de 

providencias visando satisfazer o crédito da parte autora sem que ela 

requeira, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e 

isonomia.

De todo modo, determino que a secretaria diligencie o cumprimento da 

missiva expedida à fl. 50.

 Em seguida, determino a intimação da exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27425 Nr: 415-19.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alesat Combustíveis S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Salto da Alegria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Aude - OAB:4667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 Com essas considerações, determino a penhora online sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA, CNPJ: 

00.883.827/0001-90, até o limite da dívida atualizada, no valor de R$ 

1.005.851,00 (um milhão, cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais), 

conforme cálculo atualizado à fl. 183-v.Havendo bloqueio de dinheiro, 

dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Em seguida, intime-se a parte 

executada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação.No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da 

resposta encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que 

não foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas da 

executada.Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, autorizo, 

desde já, o desbloqueio.Por fim, mantenham-se os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da busca e constrição acima deferida via 

sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 04 

de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em 

Substituição Legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 1816-19.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Viana dos Santos, Iracema Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mares - Mapfre Riscos Especiais Seguradora 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120/MT

 Código 31381

 VISTO,

A executada MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença intentado por JOSÉ VIANA DOS 

SANTOS E IRACEMA SOARES DOS SANTOS, aduzindo, em síntese, 

excesso de execução, apresentando, para tanto, planilhas de cálculos e 

demais documentos (fls. 213/2016).

Intimada, a parte impugnada aduziu estar em acordo com os cálculos 

apresentados pelo impugnante (fls. 217/2018).

É o relato do essencial.

Da análise dos autos verifica-se que o impugnante se insurgiu em relação 

ao valor do cálculo apresentado pela parte exequente, impugnando-o, 

alegando, em síntese, excesso de execução.

 Instada a se manifestar, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

 Ante a concordância da parte impugnada, deixo de tecer maiores 

considerações e acolho a impugnação apresentada pelo executado e, 

consequentemente, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados por ele, na importância de R$ 15.898,50 

(quinze mil oitocentos e noventa e oitos reais e cinquenta centavos).

Neste ponto, expeçam-se os competentes alvarás em favor da parte 

exequente e em favor da parte executada.

Após o levantamento dos valores, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, determino a conclusão destes autos, para prolação de 

sentença de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100320 Nr: 2229-51.2019.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração e Agropecuária Pedra Grande S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jose Vigolo, Luiz Carlos da Silva, Valdir 

Carlos Cremonez, Marina Lucia Lopes Cremonez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULO GROTTI - 

OAB:4412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533/A

 Processo nº 2229-51.2019.811.0044 (Código 100320)(...) . Deste modo, 

porque presentes os requisitos exigidos no artigo 300 e 297 do NCPC, 

defiro parcialmente a tutela de urgência e determino que se proceda à 

averbação à margem da matrícula nº 9.775, do Cartório de Registro 

Imobiliário de Paranatinga/MT, a existência da presente ação.Ressalto que 

a presente decisão não cria, extingue ou modifica direitos que as partes 

detenham sobre o bem, sendo que a averbação determinada possui o 

restrito objetivo de apenas informar a eventual terceiro adquirente da 

existência da ação, sem qualquer caráter de restrição à alienação.III – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Por fim, determino a remessa deste 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.Assim, 

cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 

do NCPC.Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 12 de dezembro de 2019.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86902 Nr: 896-98.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que até a presente data não houve manifestação do perito, 

REVOGO a nomeação, de modo que NOMEIO para assumir o encargo o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, portador do CRM nº 5329, que servirá 

independentemente de compromisso, nos termos da decisão de fls. 117, 

devendo a Secretaria de Vara agendar data tão logo disponibilizado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58580 Nr: 3442-68.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Roberto Favoreto, José Milton 

Favoreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA JUNQUEIRA 

TAMAOKI NEVES - OAB:200.082/SP, SELMA REGINA DIAS FAVORETO 

MORANDI - OAB:386792, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Código 58580

VISTO,

 Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 

face de ANTONIO ROBERTO FAVORETO e JOSÉ MILTON FAVORETO, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando que a parte autora e a parte requerida pretendem a 

produção de prova pericial, defiro os pedidos e determino que seja 

oficiado a SEMA para que responda aos quesitos formulados pelas partes 

requeridas às fls. 505/509 e 535/537, bem como seja oficiada a SEMA e a 

POLITEC para que uma ou outra realize vistoria in loco para que responda 

aos quesitos formulados pela parte autora à fl. 551 e ao questionamento 

feito pelas requeridas no item “d” de suas petições, todos no prazo de 30 

(trinta) dias.

Defiro a juntada de documentos.

 Após, sobrevindo o laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53883 Nr: 11-26.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo de Lima
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

para em 15 dias, querendo, indicarem assistentes técnicos e formularem 

quesitos, em conformidade com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100320 Nr: 2229-51.2019.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração e Agropecuária Pedra Grande S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jose Vigolo, Luiz Carlos da Silva, Valdir 

Carlos Cremonez, Marina Lucia Lopes Cremonez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULO GROTTI - 

OAB:4412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533/A

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para ciência da designação da audiência de conciliação/mediação para o 

dia 04/06/2020 às 14h:00m.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000039-64.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ELYSSON GALVÃO SUZUKI FILIPIN DE 

SENA - MT13997/O, dos termos da r. decisão proferida no ID 29789044 e 

da data designada para realização de audiência: Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Sala de conciliação do CEJUSC Data: 06/05/2020 às 14h00, 

devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-12.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE BORGES SAMBORSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 28510834.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010527-32.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIGVARD FROST (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA DRANSKI ENGENHARIA FLORESTAL - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0018965A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte executada dos termos do r. despacho proferido no ID 28426949.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-06.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das parte exequente dos termos do r. despacho proferido no ID 28421674.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010305-06.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 

28507789 e documento em anexo, bem como requerer o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-45.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SANTANA DE ARAUJO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 

28504775.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000052-68.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 

28510813.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000981-33.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE NASCIMENTO DE PAULO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000981-33.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 2.122,61 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO Endereço: RUA MINISTRO CESAR CALS, 226, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: DORALICE NASCIMENTO DE PAULO 

Endereço: RUA DO COMERCIO, 860, CASA, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) acerca da certidão do 

sr. meirinho (ID 17814547 ), diligência negativa. Peixoto de Azevedo-MT , 

12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia 

Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001271-14.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001271-14.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 6.797,54 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Endereço: 

RUA DOUTOR JOSÉ ÁUREO BUSTAMANTE, 377, 2 andar, Morumbi, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04710-090 POLO PASSIVO: Nome: DIOGENES PEREIRA 

DOS SANTOS Endereço: R AFONSO V BONILHA, 370, Centro, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO para para efetuar o pagamento de 2(duas) diligências do 

senhor Oficial de Justiça, no Bairro Cento, no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 12 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Josélio Fernandes Luna Técncico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000789-66.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000789-66.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Data de Nascimento]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: JOAO 

BATISTA RODRIGUES OLIVEIRA Endereço: Rua Afonso Bonilha, 556, 

Centro Antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: Jurisdição Voluntária Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de 
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seu advogado, para trazer aos autos no prazo da lei, meios que 

comprovem de forma inequívoca os fatos alegados na inicial. Peixoto de 

Azevedo , 12 de março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42564 Nr: 740-23.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, MARISETE TERESINHA 

ALBERTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO ARTIFÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar 

o tipo da ação CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

Selecionar opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO 

TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O 

CASO) e ao lançar o número do processo, automaticamente, o sistema 

alertará com a seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto 

cadastrado para o processo informado nos valores abaixo."; Nesse 

momento, o advogado ou a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o 

devido pagamento. OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão 

ser emitidas na opção CONSULTA, utilizando a opção "Consulta de 

Parcelamentos" que se encontra disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE" (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75109 Nr: 3022-92.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALEXANDRE SILVA E SILVA LIMA, 

INGRIDINAIARA SOUZA DE OLIVEIRA, ANDERSON NUNES DE SOUZA 

CRUZ, GABRIEL PAIXAO NASCIMENTO, GILDERVAN ARAUJO DE SOUZA, 

JOAO RAILSON MOTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

IGOR NEVES CARVALHO - OAB:14432, Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: Intimar os advogados da parte ré para comparecer em 

audiência de instrução designada para o dia 07/04/2020 às 09h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93065 Nr: 3466-23.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA SEABRA DA SILVA, CLEANE SILVA 

DOS SANTOS, ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA, FABIO SANTOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DE OLIVEIRA 

COSTA - OAB:13110, CARLOS ALBERTO BARROS FERREIRA - 

OAB:12374, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:OAB/MT 17874/O, 

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O, ULISSES SOARES 

FERREIRA - OAB:13730

 FINALIDADE: intimar os advogados da denunciada Ana Claudia Santos da 

Silva, para no prazo de lei, apresentar resposta à acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91703 Nr: 2421-81.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 

27210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome da Segurada: PEDRO DA SILVA 

RAMALHO;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 24/10/2016 (fl. 30);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou 

seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença 

no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de 

provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do 

STJ.Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se 

ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder sessenta salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de 

Processo Civil.NA MESMA OPORTUNIDADE, INTIME-SE A PARTE AUTORA 

PARA QUE, SUBMETA-SE A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO FORNECIDO 

PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COMO FISIOTERAPIA, PARA 

RECUPERAÇÃO E RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363 Nr: 79-11.1992.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO VALE DE ALMEIDA - 

OAB:12046/MA

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 30 de abril de 2020, 

às 8h30min - (horário de Mato Grosso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88253 Nr: 196-88.2018.811.0023
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A/MT

 FINALIDADE: 1) Intimação do requerido, na pessoa de seu advogado para 

cumprimento da liminar e apresentação dos documentos que deram 

sustentação à cobrança das parcelas e à realização do empréstimo, em 

15 (quinze) dias, bem como para informar se pretende produzir provas ou 

se concorda com o julgamento antecipado do mérito.

2) Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia legível do comprovante de 

endereço.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para manifestar nos autos, dentro do 

prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 12 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CELSO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para que as partes se manifestem quanto 

ao laudo pericial juntado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002806-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado aos autos no prazo de 15 dias. Pontes e Lacerda/MT, 12 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-68.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000711-68.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Ao requerente para que comprove que procedeu à reclamação 

administrativa junto à instituição financeira e apresente extrato bancário de 

03 meses antes do primeiro desconto em 05 dias. , 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002920-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 12 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001199-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA SALDANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001199-57.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

FELIPE DA SILVA SALDANHA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. FELIPE 

DA SILVA SALDANHA move AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO em face de Seguradora Tokio Marine Brasil Seguradora 

S.A., alegando em síntese que no dia 27.05.2018 sofreu acidente de 

trânsito e que, em decorrência disso, ocasionou invalidez. Juntou 

documentos que entendeu necessário. Requereu o recebimento da inicial, 

a citação do requerido, os benefícios da justiça gratuita e, ao final, a 

procedência do pedido contido na peça preambular. Recebida a inicial, a 

gratuidade foi deferida e o requerido citado. Citada, a ré ofertou 

contestação. As partes intimadas para que especificasse provas a serem 

produzidas, requereram pela produção de prova pericial. Pericia juntado 

em ID n. 26887532. É o relatório. Fundamento e Decido. Quanto a preliminar 

de ilegitimidade passiva, a obrigação da ré, bem como das demais 

seguradoras, decorre expressamente de lei - art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

cujo dispositivo não foi revogado com a criação da pessoa jurídica que 

coordena o consórcio de seguradoras, as quais mantém suas autonomias 

institucionais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEBILIDADE PERMANENTE. 

INDENIZAÇÃO. LEI Nº 6.194/74. LEI Nº 11.482/07. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O BENEFICIÁRIO DO SEGURO DPVAT PODE PROPOR A 

AÇÃO CONTRA QUALQUER SEGURADORA QUE OPERE NO SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURO. 2. COMPROVADA A INCAPACIDADE 

PERMANENTE E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E O 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT 

NO VALOR DE R$ 13.500,00, CONFORME O ART. 3º II DA LEI Nº 6.194/74 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.482/07, VIGENTE À ÉPOCA DO 

ACIDENTE. 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111824176 DF 

0058522-02.2010.8.07.0001, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de 

Julgamento: 14/11/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/01/2014 . Pág.: 86) Diante disso, constata-se a legitimidade 

passiva do requerido. Não havendo outras preliminares a serem 

apreciadas ou nulidades processuais, declaro o feito saneado e passo 

para a análise do mérito. A perícia realizada esgota a instrução útil para a 

solução do feito. Nesse aspecto, homologo o laudo de ID n. 26887532. No 

mérito, fica evidenciado o nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez. Requer o autor a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 13.500,00. O requerido por sua vez aduz que 

não restou comprovado que o acidente ocorreu, sendo que o Boletim de 

Ocorrência acostado junto à inicial não é prova suficiente para configurar 

que o fato alegado ocorreu. Da análise dos autos, com espeque ao laudo 

de exame de corpo delito, respostas dos quesitos pelo perito e, também, 
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pelo boletim de ocorrência lavrado em sede policial, tenho que a existência 

do fato está devidamente comprovado. Encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito 

em 27.05.2018 ocasionado por ambulância, que cominou na invalidez 

alegada. O artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com a alteração da 

Lei nº 8.441/92, diz que: “Art. 5º O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1º - A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor da época da liquidação 

do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na 

praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de quinze dias da 

entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da 

ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de 

beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”. Como visto, a indenização está condicionada à simples 

prova do acidente e do dano decorrente, o que, no caso, restou 

suficientemente comprovado. Assim, não pode a Requerida, eximir-se do 

pagamento da indenização perseguida. Tem-se ainda que o fator 

determinante para a incidência de cobertura pelo seguro DPVAT é que 

tenha sido causa por veículo automotor. O entendimento da Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça é firmando da seguinte forma: CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS 

PORVEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. 

AMPUTAÇÃO DEMEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE 

INCIDÊNCIA DA NORMA LEI Nº 6.194/76. (...) 2. A caracterização do 

infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização 

previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja 

considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, 

coberto pelo DPVAT. 3. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um 

contrato legal,de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em 

que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado 

protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado 

pelo uso de veículo automotor. 4. Considerando que o uso comum que se 

dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que 

porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório 

quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. 

Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo 

parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o 

próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um 

terceiro. 5. Na hipótese, o veículo automotor (trator pavimentador) foi a 

causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, 

portanto,cabível a indenização securitária. (...). Recurso especial provido. 

(STJ - REsp: 1245817 MG 2011/0043559-8, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/03/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 14/03/2012). O artigo 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, com 

a alteração da Lei nº 11.482/07, ainda estabelece que o valor da 

indenização deva se embasar a época da liquidação do sinistro e não na 

data de sua ocorrência. A partir da data do acidente, já na vigência da Lei 

nº 11.482/07, incide o princípio do tempus regit actum; logo, a indenização 

devida em razão do seguro obrigatório está limitada a R$ 13.500,00. Feitas 

essas considerações, passo à análise da verba pretendida. O valor deve 

ser proporcional a porcentagem da lesão. Senão vejamos: DPVAT. 

PROPORÇÃO. INVALIDEZ. Diante da interpretação que se dá ao art.5º, §5º 

da Lei 6.194/1974 é possível a cobertura parcial do DPVAT ao levar-se em 

conta o grau de invalidez. Não haveria sentido útil de a lei quantificar a 

quantificação das lesões e percentuais de tabela para fins de DPVAT se 

esse seguro sempre fosse pago em seu valor integral. REsp 1.119.614-RS 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 04/08/2009 (Informativo STJ 

401) Desta forma, deve o valor da indenização se ater a 25% da perda do 

cotovelo esquerdo, conforme laudo pericial de n. ID n. 26887532, 

chegando-se ao valor de R$ 843,75, consoante parâmetros da tabela da 

MP 451/2008 que reputo constitucional. Nisso o seguinte julgado do 

Supremo Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE 

PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 

OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II, DA LEI 6.194/74. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 1.303.038/RS, então submetido ao 

rito do art. 543-C do CPC, como representativo da controvérsia, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, firmou 

entendimento no sentido da "Validade da utilização de tabela do CNSP para 

se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, 

na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da 

Medida Provisória 451/08". 2. Em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

473711 MS 2014/0029313-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 05/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/06/2014) Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos 

dos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar ao 

Requerente o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três e 

setenta e cinco) ao mês e correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, contados a partir da data da citação ou do indeferimento 

administrativo, o que ocorreu primeiro. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do 

valor da condenação. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002109-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE AS PARTES MANIFESTEM 

QUANTO AO LAUDO PERICIAL, DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161563 Nr: 1128-09.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delsi Salete Tafarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela autarquia ré é 

tempestivo. Diante disto impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85463 Nr: 3051-46.2013.811.0013

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Cesar Tomé Veiga, Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIME BRETAS GUIMARÃES - 

OAB:25564/O, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 
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a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 5720-72.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Leal Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco, Ilga Maria 

Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, Agropecuária Pessoê Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 Vistos.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para revogar a decisão de 

Ref: 140 e determinar o prosseguimento do feito.

 Intimem-se as partes.

Após, sem apresentação de recursos, voltem conclusos para análise do 

pedido de Ref: 146.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107623 Nr: 5256-77.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOS- MEDICINA CLINICA E OCUPACIONAL, Flávio 

Bracale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Philips do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ZIONI GOMES - 

OAB:213484

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113201 Nr: 1311-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIKO KIHARA SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUKIT KIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Woshikazu Sato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e HOMOLOHO a 

prestação de contas apresentadas pelo requerido, ora 

inventariante.CONDENO o autor, no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

da causa, suspensa a cobrança por cinco anos em razão da gratuidade 

deferida.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114239 Nr: 1670-95.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CARDOSO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira, Clotildes Caetano da Silva 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, Éber dos Santos - OAB:MT19.476

 Vistos.

Diante da manifestação do exequente e da inércia do executado, 

HOMOLOGO os cálculos de Ref: 191.

Intimem-se as partes.

Nada sendo pleiteado, voltem conclusos para análise do pedido retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162081 Nr: 1361-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Amadeu Favato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156923 Nr: 11269-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO GONÇALVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

83, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do exequente.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84605 Nr: 2125-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, Ivana 

Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélyca Thandara Lima 

Batista - OAB:7224

 Vistos.

Encaminhe-se ao arquivo provisório aguardando o lapso necessário à 
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prescrição intercorrente.

Retire do relatório estatístico.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150053 Nr: 7997-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Sonegados->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Patrick de Queiroz, Alex Tony Ferreira de 

Queiroz, Viviane Keller de Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB/RN 7464

 Vistos.

Com relação ao pedido de prova documental referente ao imposto de 

renda de pessoa física, entendo que a mera declaração de que há 

sonegação de bens não justifica a quebra do sigilo fiscal de três pessoas 

para fins de instruir este processo sem que haja lastro probatório mínimo a 

justificar medida extrema como a pleiteada pelo autor.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001787-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA LOURENCO (REQUERENTE)

JOSE LOURENCO (REQUERENTE)

FRACY LOURENCO (REQUERENTE)

CELY LOURENCO (REQUERENTE)

FATIMA DOS SANTOS LOURENCO (REQUERENTE)

ISMAEL LOURENCO (REQUERENTE)

DELAIR LOURENCO BRUSTOLON (REQUERENTE)

HELENA LOURENCO MEDEIROS (REQUERENTE)

JUAREZ JORGE LOURENCO (REQUERENTE)

CASTURINA LOURENCO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001787-64.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: DELAIR LOURENCO BRUSTOLON, ISMAEL LOURENCO, 

FATIMA DOS SANTOS LOURENCO, FRACY LOURENCO, CELY 

LOURENCO, SEVERINA LOURENCO, JOSE LOURENCO, JOAO CARLOS 

LOURENCO, JUAREZ JORGE LOURENCO, CASTURINA LOURENCO, 

HELENA LOURENCO MEDEIROS REQUERIDO: PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. CUMPRA-SE a decisão de Id. 

21181583. INTIME-SE via DJE. Pontes e Lacerda, 12 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002171-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA RODRIGUES DA SILVA (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON FERNANDO LOPES FARIAS (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ACASSIA MIRELLE MARTINS OAB - MG106196 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

DIMAS DELFINO DA COSTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002171-27.2019.8.11.0013. RECONVINTE: 

CLEUSA RODRIGUES DA SILVA RECONVINDO: ANILTON FERNANDO 

LOPES FARIAS Vistos. CLEUSA RODRIGUES DA SILVA, devidamente 

qualificada, ajuizou a presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS em desfavor 

de ANILTON FERNANDO LOPES FARIAS, também qualificado. Carreou à 

inicial os documentos de Id. 21275708 - Pág. 1 a Id. 21275719 - Pág. 2. O 

réu foi pessoalmente citado em Id. 24351053, ofereceu contestação em Id. 

26151625, controvertendo a alegação de que o casal adquiriu durante a 

constância da união, apenas um automóvel. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se 

que não existem matérias preliminares a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, 

não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos 

pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela 

falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. Além 

disso, o réu, em que pese ter sido pessoalmente citado, apresentou 

contestação intempestivamente. Deste modo, em obediência ao disposto 

no art. 344 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO a sua revelia 

sem, contudo, aplicar-lhe seus efeitos, haja vista a incidência da exceção 

prevista no art. 345, II, do NCPC. Ademais, consoante disposto no art. 357 

do NCPC, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória. 

Considerando não ser hipótese de julgamento antecipado da lide 

(consoante disposições do art. 355 do NCPC), bem ainda à vista das 

questões tidas por incontroversas no curso do feito, FIXO como pontos 

controvertidos da lide a quantidade, o valor e a descrição dos bens 

havidos durante a união do casal, a serem partilhados entre autora e réu. 

Para elucidar os pontos acima identificados, DEFIRO a produção de provas 

documental, mediante a juntada de novos documentos, se necessário, e 

oral, consistente na colheita do depoimento pessoal das partes (art. 385, 

“caput”, parte final, do NCPC), bem como das testemunhas oportunamente 

arroladas. Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 29 

de abril de 2020, às 16h30min, a ser realizada perante este Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Ademais, na forma 

do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o 

prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas. ADVIRTA-SE à autora que a intimação das testemunhas é 

sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo 

nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Por fim, com a 

apresentação do rol testemunhal por parte do réu, EXPEÇA-SE mandado 

visando à intimação das referidas testemunhas por ele arroladas (art. 455, 

§§ 1º a 5º, do NCPC). INTIME-SE via DJE. NOTIFIQUEM-SE a Defensoria 

Pública. EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato 

aprazado. Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003938-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. V. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003938-03.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO 

(58) PARTE AUTORA: REQUERENTE: WANDERSON RAYLAN VIEIRA 

OLIVEIRA PARTE RÉ: REQUERIDO: ISVA SANTOS DE OLIVEIRA Certifico 

que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 8 de abril de 

2020, às 09h00min, a se realizar no edifício do fórum da Comarca de 
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Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 12/03/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO WILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

J. W. R. D. S. (AUTOR(A))

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000549-44.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

BRUNNO WILSON RODRIGUES DE SOUZA, J. W. R. D. S., WILSON 

RODRIGUES DE SOUZA REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW 

MERRILL Vistos. INTIMEM-SE os autores, por meio de sua advogada, via 

Dje, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a 

ausência de citação do correquerido James Matthew Merrill. Após, à 

conclusão. Pontes e Lacerda, 12 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001326-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001326-29.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROSILENE APARECIDA FREIRE REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor 

para que seja procedida a regularização dos registros e da autuação do 

feito, fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra 

Fazenda Pública. Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para 

oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando 

demonstrativo do débito. Se não houver impugnação, seja pelo decurso do 

prazo in albis, seja pela concordância expressa da autarquia ré, na forma 

do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o 

pagamento por meio do Presidente do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito, observando-se o cálculo apresentado em Id. 

30087865, independentemente de novo despacho. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 12 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001133-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA LOPES OAB - SP77713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001133-14.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS EXECUTADO: DIOGENES 

NUNES DA SILVA Vistos. DEFIRO o pedido formulado em Id. 30110341. 

EXPEÇA-SE carta precatória para à Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade, para que se proceda à livre penhora dos bens que guarnecem o 

Sítio São José, Assentamento Formosa, incluídos semoventes e 

maquinários agrícolas, desde que não se trate de máquina indispensável 

ao exercício da profissão do executado (art. 833, V, do NCPC) e 

semoventes tantos quanto bastem para garantir da execução, além de 

identificar e qualificar as pessoas moradoras no local. Efetivada a 

penhora, INTIMEM-SE exequente e executado. Pontes e Lacerda, 12 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003692-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003692-07.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

BATISTA FILHO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado nos 

autos informou que a parte autora não compareceu na perícia agendada. 

Assim, conforme o provimento 56/2007 CGJ, abro vista à parte autora. 

Pontes e Lacerda, 12/03/2020. ADEMIR BOTTARI Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002816-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS LEMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002816-52.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): F M C CENTER CAR LTDA PARTE RÉ: 

REU: LUIZ CARLOS LEMES Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e 

comprove no feito, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 12/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002676-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER BERNARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002676-18.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ESTER 

BERNARDO DA SILVA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins de direito, que o perito 
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nomeado nos autos informou que a parte autora não compareceu na 

paerícia agendada. Assim, conforme o provimento 56/2007 CGJ, abro 

vistas às partes para manifestação no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

12/03/2020. ADEMIR BOTTARI Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CATARINO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001119-93.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARCOS 

CATARINO DE JESUS PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Pontes e 

Lacerda, 12/03/2020. Certifico para os devidos fins de direito, que o perito 

nomeado nos autos informou que a parte autora não compareceu na 

paerícia agendada. Assim, conforme o provimento 56/2007 CGJ, abro vista 

às partes para manifestação no prazo legal. ADEMIR BOTTARI Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CATARINO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001119-93.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARCOS 

CATARINO DE JESUS PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Pontes e 

Lacerda, 12/03/2020. Certifico para os devidos fins de direito, que o perito 

nomeado nos autos informou que a parte autora não compareceu na 

paerícia agendada. Assim, conforme o provimento 56/2007 CGJ, abro vista 

às partes para manifestação no prazo legal. ADEMIR BOTTARI Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002520-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002520-30.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUIZ 

BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado nos autos 

informou que a parte autora não compareceu na paerícia agendada. 

Assim, conforme o provimento 56/2007 CGJ, abro vista às partes para 

manifestação no prazo legal. Pontes e Lacerda, 12/03/2020. ADEMIR 

BOTTARI Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo 

e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002520-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002520-30.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUIZ 

BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado nos autos 

informou que a parte autora não compareceu na paerícia agendada. 

Assim, conforme o provimento 56/2007 CGJ, abro vista às partes para 

manifestação no prazo legal. Pontes e Lacerda, 12/03/2020. ADEMIR 

BOTTARI Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo 

e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001292-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001292-20.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUCIANA 

ROQUE DA SILVA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico para os 

devidos fins de direito, que o perito nomeado nos autos informou que a 

parte autora não compareceu na paerícia agendada. Assim, conforme o 

provimento 56/2007 CGJ, abro vista às partes para manifestação no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 12/03/2020. ADEMIR BOTTARI Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001292-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001292-20.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUCIANA 

ROQUE DA SILVA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico para os 
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devidos fins de direito, que o perito nomeado nos autos informou que a 

parte autora não compareceu na paerícia agendada. Assim, conforme o 

provimento 56/2007 CGJ, abro vista às partes para manifestação no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 12/03/2020. ADEMIR BOTTARI Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003304-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003304-07.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: LUCINEIA BATISTA DA 

SILVA - ME PARTE RÉ: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Certifico 

que os embargos de declaração apresentados (ID 29615287) são 

tempestivos. Assim, intimo a parte autora para apresentação de 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 12/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUSES JOSE DA SILVA ONCA (EXECUTADO)

JANDYRA DO NASCIMENTO ONCA (EXECUTADO)

EDILBERTO JOSE DA SILVA ONCA (EXECUTADO)

ELEUSES JOSE DA SILVA ONCA JUNIOR (EXECUTADO)

TIAGO JOSE BARBOSA ONCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000831-14.2020.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA PARTE RÉ: EXECUTADO: ELEUSES JOSE DA SILVA ONCA, 

JANDYRA DO NASCIMENTO ONCA, ELEUSES JOSE DA SILVA ONCA 

JUNIOR, EDILBERTO JOSE DA SILVA ONCA, TIAGO JOSE BARBOSA 

ONCA Certifico que intimo a parte exequente para que providencie o 

pagamento da diligência (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no 

feito, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 12/03/2020. GEAN CARLOS 

BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001573-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA SEIXAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDA DE JESUS PARREIRA (REU)

FABIO FERNANDO VAZ SEIXAS (REU)

JOAO LOURENCO SERCHES (REU)

ELIENE SEIXAS (REU)

DIVINO LOURENCO SERCHES (REU)

RICARDO AUGUSTO VAZ SEIXAS (REU)

LENI SEIXAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VAZ OAB - 209.364.781-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001573-73.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLEUZA SEIXAS REU: LENI SEIXAS, JOAO LOURENCO SERCHES, DIVINO 

LOURENCO SERCHES, EVANILDA DE JESUS PARREIRA, ELIENE SEIXAS, 

FABIO FERNANDO VAZ SEIXAS, RICARDO AUGUSTO VAZ SEIXAS 

REPRESENTANTE: MARIA JOSE VAZ Vistos. CUMPRA a Secretaria o 

despacho de Id. 25743691, promovendo as medidas necessárias à 

citação dos requeridos eventualmente não citados, por meio da expedição 

de mandado/carta precatória aos endereços constantes dos autos. 

INTIME-SE via Dje. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 12 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106004 Nr: 4634-95.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESB, ADBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO PEREIRA DE AMORIM, Cpf: 

03830933177, Rg: 1980346-0, Filiação: Eunide Pereira de Amorim e 

Valdivino de Jesus, data de nascimento: 19/03/1990, brasileiro(a), natural 

de Jauru-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65-9220-3948. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 541,57 (Quinhentos e quarenta e um reais e 

cinquenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119688 Nr: 3468-91.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELI OLIVEIRA GARCIA, Elias Pereira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico para os devidos fins que conforme juntada do Estudo Social de 

ref. 70 e deteminação de ref. 66, abro vista às partes para se 

manifestarem no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 41004 Nr: 5613-38.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S, SMdAGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende da Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Autos do processo nº 5613-38.2007.811.0013

Código nº 41004

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 208/208vº, 

no montante de R$ 204.825,19 (duzentos e quatro mil, oitocentos e vinte e 

cinco reais e dezenove centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado à fl. 209; sobre o CNPJ de nº 02.406.124/000-05 e CPF de nº 

506.623.846-87; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43080 Nr: 5352-73.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pedro Barbosa, Ormezinda Moreira 

Barbosa, Adriana Antunes de Freitas, Espólio de Maurício Marcelino de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, desentranhei as alegações 

finais e documentos de fls. 246/255 e também as alegações finais de fls. 

262/272 e as de fls. 301/304 e devolvi-os aos seus subscritores, 

conforme determinação. Para contar lavrei a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43298 Nr: 5558-87.2007.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maurício Marcelino de Moura, 

Marcos André Moreno Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR LEONEL DE MENEZES - 

OAB:3709, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, desentranhei as alegações 

finais e documentos e devolvi-os aos seus subscritores, conforme 

determinação. Para constar lavrei a presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002133-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CEZAR BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODARIO GREQUE FERRAZ OAB - MT4170/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIMAR MARIA SIQUEIRA (TESTEMUNHA)

ANOSMAEL JOSE MARIA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ILDETE COSTA DA ROCHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Termo de audiência em anexo. Acesso as mídias da 

audiência: https://audiencias.tjmt.jus.br/videos/100738/watch

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUSES JOSE DA SILVA ONCA (EXECUTADO)

JANDYRA DO NASCIMENTO ONCA (EXECUTADO)

EDILBERTO JOSE DA SILVA ONCA (EXECUTADO)

ELEUSES JOSE DA SILVA ONCA JUNIOR (EXECUTADO)

TIAGO JOSE BARBOSA ONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000831-14.2020.8.11.0013 EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL. EXECUTADOS: ELEUSES JOSÉ DA SILVA ONÇA, 

JANDYRA DO NASCIMENTO ONÇA, ELEUS JOSÉ DA SILVA ONÇA 

JUNIOR, EDILBERTO JOSÉ DA SILVA ONÇA, TIAGO JOSÉ BARBOSA 

ONÇA. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob 

pena de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC).. Decorrido o prazo para pagamento 

e/ou sem o oferecimento de embargos, INTIME-SE a parte autora, por meio 

de seu(s) advogado (s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento. Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado 

for, bem como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do art. 844, 

ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC). EXPEÇA-SE certidão de 
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que a execução foi admitida, com identificação das partes e do valor da 

causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos 

do art. 828, “caput”, do NCPC. Caso o oficial de justiça não encontre a 

parte devedora para ser citada, deverá proceder na forma do artigo 830 

do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Pontes 

e Lacerda, 12 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000855-42.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DO SANTOS BAZILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000855-42.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

VALDETE PEREIRA DOS SANTOS BAZILIO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL. Vistos. Compulsando-se o acervo de provas 

carreadas no processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente 

tenha se submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro 

e evidente que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o 

condão de acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade 

para desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que a autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, ao menos até a presente etapa 

processual, nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser 

reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, 

"caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação da autarquia 

requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, via DJE 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima mencionado, 

que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 

2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e 

(65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada 

a efeito, independentemente de compromisso, e deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora 

nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, 

§ 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito, implicando ainda em gastos, pelo 

perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 12 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001238-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RIGOBERTO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001238-54.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

RIGOBERTO DOS SANTOS DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por RIGOBERTO DOS 

SANTOS DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER, ambos qualificados 

nos autos, pretendendo o recebimento da importância de 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

10/08/2015. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 19256364 - 

Pág. 1 a Id. 19256369 - Pág. 1. A contestação se acha encartada em Id. 

20591657, tendo a demandada, alegado preliminarmente, a ocorrência da 

prescrição da pretensão da parte autora. No mérito, pugnou pela 

improcedência do pedido contido na exordial. Juntou aos autos os 

documentos de Id. 20591650 - Pág. 1 a Id. 20591650 - Pág. 20. Réplica em 

Id. 20980429. O feito foi saneado em Id. 21137754, oportunidade em que 

as preliminares foram afastadas e se determinou a realização de perícia 

médica. Avaliação médica em Id. 27751507. Instadas a se manifestarem 

acerca da avaliação médica, as partes apresentaram peças processuais 

em Id. 28070276 e Id. 29101178. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, conveniente registrar que o 

caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Urge destacar que, a matéria em 

comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante 

deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pela demandante, 

mormente pelo boletim de acidente (Id. 19256366), que é conclusivo ao 

afirmar que o demandante se envolveu em um acidente de trânsito 

ocorrido no dia 10/08/2015. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pelo laudo pericial encartado em Id. 27751507. Logo, conclui-se que o 

requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, 
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segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente”. Já no que se refere ao 

valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida 

Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 

2007, houve alteração na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorrera em 

10/08/2015, ou seja, após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Assim, o laudo pericial constante dos 

autos informado que a invalidez/deformidade que acomete a parte autora é 

de caráter permanente, já que houve a perda funcional em grau de 25% 

(vinte e cinco por cento) do membro inferior esquerdo. Com efeito, o artigo 

3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 25% (13.500,00 x 70%) do teto máximo, qual seja, R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos 

reais). Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante 

ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do 

seguro obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido 

na inicial para CONDENAR a demandada SEGURADORA LÍDER ao 

pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a 

parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como 

em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com 

espeque no art. 85, §8°, do NCPC. EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos 

valores vinculados ao processo a título de honorários periciais. Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002933-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HONORIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002933-77.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE HONORIO DE OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ITAU 

UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra 

JOSE HONORIO DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que celebrou com a 

parte requerida um contrato de financiamento, concedendo um crédito de 

R$ 14.322,60 (quatorze mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta 

centavos), om alienação fiduciária em garantia do veículo descrito na 

inicial, a ser pago em 80 (oitenta) prestações. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da prestação 

com vencimento a partir de 22/05/2017, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais, importando de forma atualizada, no valor total, 

líquido e certo de R$ 6.548,22 (seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais 

e vinte e dois centavos). Desta forma, requereu, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, e, ao final, a procedência do 

pedido, com a confirmação da liminar pleiteada. Na decisão de Id. 

18375091 foi deferida a liminar. A parte ré, apresentou contestação e 

pedido contraposto em Id. 27343974, além de comprovar oportunamente a 

purgação da mora. Intimada a autora acerca da purgação da mora, esta se 

manifestou em Id. 30078817, refutando a pretensão formulada por meio de 

pedido contraposto e anuindo com a purgação da mora. E os autos vieram 

conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Do pedido 

contraposto. Com a vigência da Lei nº. 13.105/2015, a possibilidade de 

formulação de pedido contraposto ficou restrita aos procedimentos 

previstos na Lei nº. 9.099/1995 e às ações possessórias. Nos demais 

casos, necessário que o interessado maneje a devida ação 

reconvencional. Outrossim, ainda que se conheça do pedido contraposto 

como se ação reconvencional fosse, melhor sorte não assistiria ao 

requerido/reconvinte. Isto porque, é sabido e consabido ser possível ao 

devedor fiduciário discutir as cláusulas do contrato de alienação fiduciária 

em garantia, no bojo da ação de busca e apreensão contra ele manejada, 

desde que se valha de ação reconvencional. Ocorre que no caso sob 

exame, o requerido/reconvinte pretende que o autor/reconvindo exiba 

documentos para, posteriormente, reembolsar-lhe do montante que 

constitui sua cota-parte do fundo de reserva. Todavia, a restituição do 

fundo de reserva somente é possível quando houver o encerramento do 

grupo e não por ocasião do cumprimento do contrato do consorciado, 

justamente por que a constituição do fundo tem por objetivo conferir 

segurança ao conjunto de consorciados e não àquele que dele se retira. 

Nesse sentido, trago à baila a ementa de julgado proferido pelo e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos: “RECLAMAÇÃO - 

DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL 

ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CONSÓRCIO – ENCERAMENTO 

DO GRUPO – OBRIGAÇÃO EM RESTITUIR A IMPORTÂNCIA VERTIDA AO 

GRUPO DE CONSÓRCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PACTO SUNT 

SERVANDA – NÃO CONFIGURADO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – 

LIMITAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 

LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS – RESTITUIÇÃO DO 
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FUNDO DE RESERVA - CABIMENTO – JUROS DE MORA – ALTERAÇÃO 

DO POSICIONAMENTO OFENDE O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMA 

IN PEJUS – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – 

TESE AFASTADA – DEDUÇÃO DAS MULTAS CONTRATUAIS – OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CARACTERIZADO – RECLAMAÇÃO 

CONHECIDA, EM PARTE, E DA PARTE CONHECIDA DÁ-SE PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há falar em afronta ao pacto sunt servanda quando o 

termo da restituição se dá nos moldes contratado. As administradoras de 

consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração. “6. 

O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de 

consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, 

resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. 

Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado 

o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos 

os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua 

contribuição”.(REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014) Deve ser 

mantido o termo “a quo” para incidência dos juros moratórios fixado na 

decisão guerreada, quando a sua reforma prejudicar a parte que a 

requereu, em respeito ao princípio da proibição do “reformatio in pejus”. O 

termo a quo da incidência da atualização monetária coincide com os 

efetivos desembolsos das prestações. “à luz do princípio da dialeticidade, 

que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os 

fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a 

demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser 

modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido 

contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge” (TJ-MT - RCL: 

01151352420168110000 115135/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/04/2017, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

12/04/2017) Por conseguinte, carece o requerido/reconvinte de interesse 

processual. Da ação de busca e apreensão. Prima facie, verifico que a 

purgação da mora pela parte ré ocorreu através do depósito judicial do 

valor integral correspondente ao cálculo apresentado pelo banco autor na 

inicial referente às parcelas em atraso e a vencer. Os §§1° e 2° do art. 3º, 

do Dec. Lei 911/69, com nova redação dada pela Lei 13.043/2014, assim 

dispõe: Art. 3 (...). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada 

no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do 

ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus. Pois bem, a parte ré, 

tempestivamente, efetuou a purgação de sua mora, depositando nestes 

autos a integralidade da dívida pendente antes de que consolidasse a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, 

conforme determina a norma supracitada e à vista do demonstrativo de 

débito apresentado pelo autor na inicial, devidamente atualizado. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA Automóvel Ação de 

busca e apreensão Decisão de primeiro grau que considera purgada a 

mora e determina a restituição do veículo à demandada. Agravo interposto 

pelo autor. Depósito judicial efetuado nos exatos termos do cálculo 

apresentado pelo autor na petição inicial, que incluiu os débitos vencidos e 

vincendos - Pagamento da integralidade da dívida remanescente - Recurso 

manifestamente improcedente. Litigância de má-fé do agravante. 

Aplicação de sanção pecuniária. Agravo desprovido.” (Agravo de 

Instrumento nº 2182658-70.2014.8.26.0000, TJSP, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 12.11.2014). Purgada 

a mora pela ré, imperioso admitir que a ré, de fato, encontrava-se 

inadimplente, tendo reconhecido juridicamente tal inadimplência, com o 

depósito do valor devido e apontado pelo banco-autor na inicial. Se a ré 

reconheceu sua inadimplência, depositando nos autos o valor devido, é 

caso de extinção do processo com resolução de mérito, visto que a ré 

reconheceu juridicamente o pedido formulado pelo banco autor, ao purgar 

a mora. Nesse sentido: AÇÃO COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

PURGAÇÃO DA MORA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO (Apelação Cível nº 0431007-0 (7346), 17ª Câmara Cível do TJPR, 

Rel. Lauri Caetano da Silva. j. 03.10.2007, unânime). Por outro lado, o STJ 

já decidiu acerca dos valores necessários à caracterização da purgação 

da mora nas ações de busca e apreensão dessa natureza, in verbis: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, 

Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, 

S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014) - destaquei” 

Com efeito, entendo que o depósito realizado pelo requerido na 

integralidade e de acordo com os valores indicados pelo credor fiduciário 

na inicial é o suficiente para se caracterizar a purgação da mora (art. 3º, 

§2º, do Decreto-lei 911/69), devendo-se, por consequência, o veículo ser 

restituído ao requerido livre de ônus. Por fim, devem os valores 

depositados judicialmente ser levantados pelo autor. Pelo exposto, JULGO 

EXTINTA a ação reconvencional, sem resolução do mérito, nos 485, inciso 

VI, do NCPC. Lado outro, conforme a fundamentação desenvolvida ao 

longo do presente veredicto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em decorrência do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte requerida no pagamento das custas judiciais e 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça ora reconhecidos em prol da parte 

requerida, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Por consequência, 

considerando a purgação da mora e a restituição do bem apreendido, 

REVOGO a liminar de Id. 18375091. DETERMINO o recolhimento do 

mandado de citação/busca e apreensão expedido nos autos, 

independentemente de seu cumprimento. EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores vinculados ao processo em favor da parte 

autora. LEVANTE-SE qualquer restrição aposta no veículo descrito na 

exordial. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus 

patronos, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003079-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA VENANCIO DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

VANDERLEI VENANCIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

SANDRA VENANCIO DE ARAUJO MOZER (REQUERENTE)

MARLENE VENANCIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DE ARAUJO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003079-84.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: VANDERLEI VENANCIO DE ARAUJO, SANDRA VENANCIO 

DE ARAUJO MOZER, SONIA VENANCIO DE ARAUJO SILVA, MARLENE 

VENANCIO DE ARAUJO ESPÓLIO: MAURO DE ARAUJO Vistos. De partida, 

RECEBO a petição de Id. 28902564, para o fim de converter a ação de 
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inventário em ação de arrolamento, eis que atendidos os requisitos 

previstos no art. 659, “caput”, do NCPC. Ademais disso, DEFIRO a 

retificação do valor atribuído à causa como sendo R$ 355.060,00 

(trezentos e cinquenta e cinco mil e sessenta reais). Trata-se de AÇÃO 

DE ARROLAMENTO ajuizada por VANDERLEI VENANCIO DE ARAUJO 

tendo em vista o falecimento de MAURO DE ARAUJO. A certidão de óbito e 

demais documentos foram juntados nos id’s. 24069752 - Pág. 1 a 

24071962 - Pág. 4. O plano de partilha encontra-se no id. 28902564 - Pág. 

9, item VII. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Considerando o disposto no artigo 662 do CPC, “no arrolamento, 

não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, 

ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, nada obsta a 

imediata homologação do plano de partilha. Com efeito, à vista de que a 

partilha realizou-se de forma amigável, sendo celebrada entre pessoas 

capazes e inexistindo informações de eventuais credores do extinto para 

reserva de bens suficientes ao pagamento da dívida, inexiste óbices à 

homologação da partilha. Feitas estas considerações e sem mais 

delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo-se o feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, 

consequentemente, HOMOLOGO a partilha na forma descrita no id. id. 

28902564 - Pág. 9, item VII dos autos, ou seja, relativo ao bem deixado 

pelo “de cujus”, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. Pelo princípio da causalidade, CONDENO os requerentes ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, ressalvados os 

pagamentos comprovadamente efetuados. DEIXO de condenar a 

inventariante ao pagamento dos honorários de advogado, tendo em vista a 

natureza da demanda. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

LAVRE-SE o formal de partilha. Após, COMUNIQUE-SE à Procuradoria da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, para os fins do disposto no 

artigo 659, § 2º, do NCPC, OFICIANDO-SE. Cumpridas as deliberações 

supra, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. INTIMEM-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 12 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

UILTO FRANCISCO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000558-06.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

UILTO FRANCISCO RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ proposta por UILTO FRANCISCO RODRIGUES contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial 

procuração e documentos de Id. 12964269 - Pág. 1 a Id. 12964533 - Pág. 

1. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação em Id. 14711876. Laudo 

pericial anexado em Id. 23235789. É a suma do necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. O 

benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade para 

o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de recuperação 

para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de Id. 

23235789, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que o autor padece de incapacidade total e 

permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não tenha 

o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte 

valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de 

que se reveste, por imposição legal, e ante o compromisso judicialmente 

firmado, ter de guardar equidistância dos interesses das partes em 

confronto. A este respeito, e no concernente às situações de 

incapacidade daqueles que se encontra em situação assemelhada à do 

autor, em consonância com o resultado de perícia judicial, confira-se o 

seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ABATIMENTO VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. Nos moldes do 

entendimento jurisprudencial dominante, é prescindível a provocação 

administrativa antes do manejo da via judicial nas ações em que se pleiteia 

benefício previdenciário. Ressalva do entendimento pessoal do relator. 3. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. 

Cumpridos o requisito da carência e qualidade de segurado: 

restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 17.04.1997 a 17.06.1997 - 

fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e permanente (paciente vítima 

de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), devida a aposentadoria por 

invalidez a contar da cessação administrativa do auxílio-doença, 

respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à Autarquia 

Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas pela via 

administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância com vistas 

a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa, 

ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) correção 

monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do benefício, 

nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. Apelação 

desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7). 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª TURMA DO TRF 

DA 1ª REGIÃO, REL. FRANCISCO DE ASSIS BETTI. J. 24.09.2014, 

UNÂNIME, E-DJF1 08.10.2014)”. Além do mais, a condição de segurado do 

autor encontra-se superada, uma vez que a própria autarquia já havia 

concedido administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou 

apenas em decorrência da suposta recuperação dele para o desempenho 

de atividades laborais (“vide” Id. 12964330). Trocando em miúdos, o fato 

de o réu conceder administrativamente o benefício pressupõe o 

atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o autor, dos requisitos 

necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de segurado, 

tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação do segurado, fato que foi afastado por força da 

perícia judicial realizada nos autos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido deduzido na inicial, para o fim de: a) CONCEDER o benefício de 

auxílio doença em benefício da parte autora UILTO FRANCISCO 

RODRIGUES, no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, cujo termo 

“a quo” deverá retroagir à data da cessação do benefício, qual seja, 17 de 

outubro de 2017 (Id. 12964330). O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da 

Lei nº 11.960/2009. b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício 

previdenciário de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, a partir 
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da data da realização do exame pericial, qual seja, 19 de julho de 2019 (Id. 

23235789), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a incidência de juros de 

mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei 

11.960/2009. c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. SOLICITE-SE o pagamento dos 

honorários periciais por meio do Sistema de Assistência Judiciária Gratuita 

Federal – AJG. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. DISPENSO o reexame 

necessário, uma vez que no presente caso a condenação imposta à parte 

ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste 

modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para 

reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA 

SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 

496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no 

CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a 

condenação nela imposta não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, 

do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à 

concessão/revisão de benefício previdenciário no valor mensal de um 

salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas substancialmente 

inferior às que seriam necessárias para se chegar ao patamar de mil 

salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor total da 

condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. Remessa 

o f i c i a l  n ã o  c o n h e c i d a .  ( R e e x a m e  N e c e s s á r i o  - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: ILARIO ANTONIO; 

benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 100% (cem por 

cento) do salário mínimo; data da cessação do benefício: 17 de outubro de 

2017; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por 

cento) do salário mínimo; da data da realização do exame pericial: 19 de 

julho de 2019. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 12 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205384 Nr: 10847-78.2019.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENIVALDO BARBOSA DA CRUZ 

PRATES, Cpf: 03716997110, Rg: 22054057, Filiação: Ivane da Cruz Prates 

e José Domingos Silva Prates, brasileiro(a), solteiro(a), vaqueiro, Telefone 

65 99699-3841. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de GENIVALDO BARBOSA DA CRUZ PRATES, 

acima qualificado, do inteiro teor da decisão a seguir transcrita, que 

deferiu as Medidas Protetivas em favor da vítima MARCIA OLIMPIA DA 

CUNHA. "...Trata-se de pedido de medidas protetivas formulado por 

MARCIA OLIMPIA DA CUNHA em desfavor de GENIVALDO BARBOSA DA 

CRUZ PRATES, ambos devidamente qualificados nos autos. Consta dos 

autos ter a requerente convivido com o requerido por aproximadamente 04 

(quatro) anos e, dessa relação tiveram um filho de 03 (três) anos e se 

separaram em Outubro de 2018. Aduz a requerente que ajuizou ação de 

alimentos em desfavor do requerido e após o pedido, este começou a 

ameaça-la por mensagens via “Messenger do facebook”. Diante dos fatos 

a ofendida requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisados os autos, constato que os 

fatos narrados podem se amoldar à situação de violência psicológica 

descrita na Lei 11.340/2006, artigo 7º, incisos I e II. Assim sendo, entendo 

estarem presentes as circunstâncias autorizadoras da incidência da Lei 

Maria da Penha, sendo o caso de deferimento do pedido de fixação de 

medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, fixo as medidas 

protetivas a seguir descritas, pelo prazo de 06 (seis) meses, que deverão 

ser observadas pelo indiciado, sob pena de decretação de sua prisão 

preventiva: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; b) 

proibição de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

devendo manter distância mínima de 100 (cem) metros; c) proibição de 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio 

de comunicação; d) afastamento da ofendida, sem prejuízos dos direitos 

relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos; e) separação de 

corpos. Havendo a requerente informado nos autos a propositura de ação 

especifica para regulamentar as questões atinentes aos filhos do casal, 

DETERMINO seja encaminhada cópia integral destes autos ao juízo da 2º 

Vara Civil desta comarca, para ciência e providências cabíveis, em 

especial quanto ao direito de visitas do pai ao filhos. Se necessário for, 

autorizo o cumprimento desta decisão com o auxílio de força policial, 

devendo o Oficial de Justiça agir com a devida cautela. Autorizo, também, 

o cumprimento do mandado com os benefícios do art. 212, parágrafo 2º, 

do Código de Processo Civil. Deverá o agressor ser cientificado de que 

poderá ser decretada sua prisão caso venha a descumprir qualquer uma 

das medidas impostas, bem como que referido DESCUMPRIMENTO 

CONFIGURA O CRIME DESCRITO NO ART. 24-A da Lei nº 11.340/06, 

devendo o Oficial de Justiça cientificar-lhe a esse respeito no momento do 

cumprimento do ato. Às providências com a urgência que o caso requer, 

servindo esta decisão, excepcionalmente, como mandado. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Transitada em julgado a presente 

decisão e transcorrido o prazo de 06 (seis) meses, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos...."

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro a cota Ministerial, de modo que, 

DETERMINO a intimação do agressor, por edital, acerca das Medidas 

Protetivas deferidas à ofendida, em consonância com o Enunciado 43 que 

aduz ” Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será 

cabível a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de 

urgência” (IX FONAVID – Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher).Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205554 Nr: 10938-71.2019.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO SALVADOR VALADÃO, 

brasileiro(a), natural de Rio Verde-GO, tratorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de JOÃO SALVADOR VALADÃO, acima 

qualificado, do inteiro teor da decisão concessiva de Medidas Protetiva em 

favor da vítima Marcilania Valadão Dias, a seguir transcrita: "...Trata-se de 

pedido de medidas protetivas formulado por MARCILANIA VALADÃO DIAS 

em desfavor de JOÃO SALVADOR VALADÃO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Consta dos autos ter a requerente convivido com 

JOÃO SALVADOR VALADÃO, o qual seria extremamente ciumento e 

restringiria as amizades da ofendida. Aduz a requerente ter se separado 

do suposto agressor em outubro. Sustenta haver recebido informações de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 747 de 1073



que JOÃO SALVADOR estaria vindo para esta cidade, motivo pelo qual 

teme por sua integridade. Diante dos fatos, a ofendida requereu a 

concessão de medidas protetivas de urgência. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisados os autos, constato que os fatos narrados se amoldam 

à situação de violência psicológica descrita na Lei 11.340/2006, artigo 7º, 

incisos I e II. Assim sendo, entendo estarem presentes as circunstâncias 

autorizadoras da incidência da Lei Maria da Penha, sendo o caso de 

deferimento do pedido de fixação de medidas protetivas de urgência. Ante 

o exposto, fixo as medidas protetivas a seguir descritas, pelo prazo de 06 

(seis) meses, que deverão ser observadas pelo indiciado, sob pena de 

decretação de sua prisão preventiva: a) proibição de se aproximar da 

vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter distância mínima de 

100 (cem) metros, com exceção de eventuais filhos comuns; b) proibição 

de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer 

meio de comunicação, com exceção de eventuais filhos comuns. Se 

necessário for, autorizo o cumprimento desta decisão com o auxílio de 

força policial, devendo o Oficial de Justiça agir com a devida cautela. 

Autorizo, também, o cumprimento do mandado com os benefícios do art. 

212, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Deverá o agressor ser 

cientificado de que poderá ser decretada sua prisão caso venha a 

descumprir qualquer uma das medidas impostas, bem como que referido 

DESCUMPRIMENTO CONFIGURA O CRIME DESCRITO NO ART. 24-A da Lei 

nº 11.340/06, devendo o Oficial de Justiça cientificar-lhe a esse respeito 

no momento do cumprimento do ato. Às providências com a urgência que 

o caso requer, servindo esta decisão, excepcionalmente, como mandado. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Transitada em julgado a 

presente decisão e transcorrido o prazo de 06 (seis) meses, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos...."

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro a cota Ministerial, de modo que, 

DETERMINO a intimação do agressor, por edital, acerca das Medidas 

Protetivas deferidas à ofendida, em consonância com o Enunciado 43 que 

aduz ” Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será 

cabível a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de 

urgência” (IX FONAVID – Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher).Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130173 Nr: 8242-67.2016.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ VALGNEIS DA SILVA, Cpf: 

83885080168, Rg: 1189500-4, Filiação: Maria Francisca Lima e Valdir 

Contes da Silva, data de nascimento: 23/09/1971, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, casado(a), mecânico, Telefone 99567416. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147003 Nr: 6583-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MARTINS TEODORO, Cpf: 

41506197191, Rg: 05926831, Filiação: Izabel do Carmo Martins e Benedito 

Teodoro de Jesus, data de nascimento: 03/08/1964, natural de Pontes e 

Lacerda-MT, solteiro(a), aposentado, Telefone 65 9 9986 9333. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173397 Nr: 6178-16.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS NUNES TEIXEIRA , Cpf: 

62985663172, Rg: 847634, Filiação: Geralda Nunes Teixeira e Bernadino 

Nunes Teixeira, data de nascimento: 31/10/1972, natural de G. de 

Dourados-MS, casado(a), motorista escolar , Telefone 65999891452. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173819 Nr: 6358-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFERSON GRACIANO DE JESUS, 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente, Telefone 65 99679-5080. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174119 Nr: 6479-60.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENILSON BOMFIM FERREIRA 

MARTINS, Cpf: 03282572140, Rg: 1857236-7, Filiação: Cacilda Ferreira de 

Freitas e Ademilson Martins de Freitas, data de nascimento: 30/05/1989, 

natural de Rio Maria-PA, casado(a), auxiliar de mina, Telefone 

(65)999965017. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174635 Nr: 6643-25.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERSON FRANCISCO DOS SANTOS, 

Cpf: 17886273850, Rg: 2186819-0, Filiação: Josefa de Barros dos Santos 

e Antonio Francisco dos Santos, data de nascimento: 20/11/1969, 

brasileiro(a), natural de Iporã-PR, casado(a), motorista, Telefone 66 9 9676 

0794. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177081 Nr: 7757-96.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON OLIVEIRA DAVI, Cpf: 

00918902177, Filiação: Lucinda Oliveira Davi e Alvino Davi, brasileiro(a), 

Telefone 65 99944-7285. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 191076 Nr: 3574-48.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinei de Souza Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal na qual atuava a Defensoria Pública em favor do 

réu.

Em 12/09/2019, o Defensor Público Dr. Ricardo Morari tomou ciência da 

designação de audiência de instrução em continuação agendada para o 

dia 06/11/2019 (fl. 293), contudo não se fez presente em razão de não ter 

competência para atuar na área criminal.

Por ocasião da realização da audiência de instrução acima mencionada, 

foi nomeado o advogado HILMAN MOURA VARGAS, sendo que em 

meados do mês de janeiro de 2020, novo defensor criminal foi lotado nesta 

Comarca.

O Ministério Público se manifestou pela desconstituição do advogado 

dativo outrora nomeado e, por conseguinte pela remessa do feito à 

Defensoria Pública.

Em que pese ser de conhecimento dessa magistrada e do Ministério 

Público que o único defensor público com atribuições criminais nesta 

comarca está em vias de ser removido para a Comarca de Cáceres/MT, 

DETERMINO a remessa do presente feito à Defensoria Pública para que se 

manifeste em 5 dias, visando formalizar tal questão nos presentes autos.

Caso a manifestação da Defensoria Pública seja pela designação de 

defensor dativo ao réu, ante a iminete remoção acima citada, DESDE JÁ 

DETERMINO a intimação do NPJ da UNEMAT para que se manifeste quanto 
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a possibilidade de patrocínio da presente causa.

Respondido afirmativamente por referido Núcleo, determino se proceda à 

sua intimação para formalização da presente nomeação em prol dos 

interesses do acusado.

Arbitro ao advogado anteriormente nomeado, honorários em 3 URH. 

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201119 Nr: 8705-04.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ettore Kozan Demarchi, PERPETUA ALVES 

DOS SANTOS, Cristiane Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, SEBASTIÃO ANDRADE RIBEIRO - OAB:26979/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos para intimação da defesa para que apresente 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205236 Nr: 10751-63.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Ribeiro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar alegações 

finais.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178924 Nr: 8575-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adagmar Meira Cangussu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAGMAR MEIRA CANGUSSU, Cpf: 

35311532858, Rg: 382264719, Filiação: Maria Benta Pereira e Lidio Meira 

Cangussu Neto, data de nascimento: 25/07/1964, brasileiro(a), natural de 

Caculé-BA, convivente, desempregado, Telefone 65 99804 3971. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

Adagmar Meira Cangussu, epíteto "Baiano", aplicando as disposições da 

Lei Federal n.° 11.340/2006, vez que incorreu na conduta descrita no 

artigo 129, § 90 do Código Penal. Sendo assim, requer o recebimento da 

inicial acusatória, o seu processamento, bem como a citação do 

denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante 

arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado ADAGMAR MEIRA CANGUSSU em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59721 Nr: 61-53.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva Pordeus Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO DA SILVA PORDEUS JÚNIOR, Cpf: 

91731623372, Rg: 99098128239, Filiação: Francisco Lopes Pordeus e 

Raimunda da Silva Pordeus, data de nascimento: 26/11/1981, brasileiro(a), 

natural de Quixeramobim-CE, solteiro(a), mecânico, Telefone 96126330. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Fábio da Silva 

por Deus Júnior, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 129, ~9°, 

do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código penal) c/c os dispositivos 

insculpidos na Lei 11.340/2006. Sendo assim, requer o recebimento da 

inicial acusatória, o seu processamento sob o rito adequado, bem como a 

citação do denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante 

arroladas, a alização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado FABIO DA SILVA PORDEUS JUNIOR 

em local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital 

com prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62771 Nr: 3112-72.2011.811.0013
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Sena Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFERSON SENA MARCONDES, Filiação: 

Kátia Celeni Sena Marcondes e Virgilio Lodovino Marcondes, data de 

nascimento: 13/11/1987, brasileiro(a), natural de Corumbá- Ms-MT, 

solteiro(a), topógrafo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, Jeferson Sena Marcondes incorreu na(s) 

conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 155, caput, do Código Penal, razão 

pela qual se oferece a presente denúncia, que espera que seja recebida e 

autuada, bem como requer a citação does) denunciado(s), a produção 

das provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva 

da(s) testemunha(s) adiante arroladas, o(s) interrogatário(s), 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao tinal 

seja o denunciado julgado e condenado

Despacho: Vistos.Estando o acusado JEFERSON SENA MARCONDES em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80947 Nr: 3105-46.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVALDO GOMES DA SILVA, Cpf: 

04364294110, Rg: 1273266-4, Filiação: Maria Natividade Silva Gomes e 

Osvaldo Alves Gomes, data de nascimento: 02/07/1979, brasileiro(a), 

natural de Figueirópolis D'oeste Mt-MT, solteiro(a), braçal. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...Destarte, no outro dia, a vítima tomou conhecimento 

que o denunciadoencontrava-se vendendo os objetos produtos de furto, 

ao passo que acionou a polícia, quallogrou êxito em localizar Edivaldo em 

poder dos produtos.Assim agindo, Edivaldo Gomes da Silva incorreu na(s) 

conduta(s) descrita(s)no(s) artigo(s) 155, ~ 1., do Código Penal, razão 

pela qual se oferece a presente denúncia,que espera que seja recebida e 

autuada, bem como requer a citação does) denunciado(s), aprodução das 

provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva 

da(s)testemunha(s) adiante arroladas, o(s) interrogatório(s) , 

prosseguindo-se nos demais termos eatos processuais, para que ao final 

seja o denunciado julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado EDIVALDO GOMES DA SILVA em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Deixo de decretar a prisão preventiva do (a) acusado (a), pois 

não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 

312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério 

público para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa 

no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85575 Nr: 3179-66.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Anderson Santini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TONY ANDERSON SANTINI, Rg: 

6.746.653, Filiação: Marica Ediceia do Nascimento e Antonio Carlos Santini, 

data de nascimento: 18/02/1976, brasileiro(a), natural de Pirassununga-SP, 

casado(a), tecnico mecatronico, Telefone 065-3552.2492. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...Diante do exposto, o Ministério Público denuncia TONY 

ANDERSON SANTINI como incurso no artigo 306, S1°, inciso I, da Lei 

9.503/97. Assim, requer seja esta recebida e autuada, citando-se o 

denunciado para apresentar a defesa que lhe convenha, dando-se 

prosseguimento aos demais atos processuais do rito sumário, 

estabelecido no Código de Processo Penal, até a final condenação. 

Requer, ainda, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para virem 

depor em juízo, sob pena das cominações legais:

Despacho: Vistos.Estando o acusado TONY ANDERSON SANTINI em local 

incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com prazo 

de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) comparecido 

espontaneamente ao processo ou constituído advogado, determino a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional 

observará a prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do 

Código Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de 

sua Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização do (a) acusado 
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(a).Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91193 Nr: 2757-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caique Alves Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAIQUE ALVES ARANTES, Cpf: 

69455279134, Rg: 14890445, Filiação: Maria Rosalina Arantes e Zoni Elias 

Arantes, data de nascimento: 30/03/1989, brasileiro(a), natural de Pontes 

e Lacerda-MT, solteiro(a), auxiliar de contabilidade, Telefone 

65-9.9686-2234. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

Caique Alves Arantes, porquanto incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) 

no(s) artigo(s) 147, caput, do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código 

penal) c/c os dispositivos insculpidos na Lei 11.340/2006. Sendo assim, 

requer o recebimento da inicial acusatória, o seu processamento sob o rito 

adequado, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos ais termos e atos processuais, para que ao final 

seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado CAIQUE ALVES ARANTES em local 

incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com prazo 

de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) comparecido 

espontaneamente ao processo ou constituído advogado, determino a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional 

observará a prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do 

Código Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de 

sua Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização do (a) acusado 

(a).Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94208 Nr: 5133-16.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cicero da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CICERO DA SILVA OLIVEIRA, Cpf: 

06581104469, Rg: 3039147-4, Filiação: Maria Quitéria das Silva e Cícero 

Benedito de Oliveira, data de nascimento: 13/10/1985, brasileiro(a), natural 

de Joaquim Gomes-AL, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (65) 

9649-1122. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

JOSÉCICERO DA SILVA OLIVEIRA como incurso no artigo 147, do Código 

PenaL, aplicando -se , no que couber, as disposições da Lei 11340/06, 

requerendo seja recebida e autuada, instaurando-se o devido processo 

penal, citando-se e intimando-se o denunciado, bem como notificando-o 

para responder aos demais atos da ação penal, até a final 

condenação.Requer, ainda, que seja notificada a vítima, além das 

testemunhas abaixo arroladas, para virem depor em juízo, sob pena das 

cominações legais:é

Despacho: Vistos.Estando o acusado JOSÉ CICERO DA SILVA OLIVEIRA 

em local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital 

com prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103402 Nr: 3510-77.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIMAR TEIXEIRA, Cpf: 84422610104, 

Rg: 1178893-3, Filiação: Maria Marcolina Teixeira e Joaquim Teixeira, data 

de nascimento: 08/12/1977, brasileiro(a), natural de Mirassol D'oeste-MT, 

casado(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo Lucimar Teixeira incorreu na(s) 

conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro. razão pela qual se oferece a presente denúncia, que espera 

seja recebida e autuada, bem como requer a citação does) denunciado(s), 

a produção de todas as provas que necessárias ao esclarecimento da 

verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, os 

interrogatórios, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 
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para que ao final seja o denunciado julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado LUCIMAR TEIXEIRA em local incerto 

e não sabido, desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 

dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) comparecido 

espontaneamente ao processo ou constituído advogado, determino a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional 

observará a prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do 

Código Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de 

sua Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização do (a) acusado 

(a).Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209389 Nr: 1361-35.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ígor da Conceição Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ÍGOR DA CONCEIÇÃO LIMA, Cpf: 

06124218135, Rg: 2235632-0, Filiação: Jacira da Conceição e João 

Barbosa Lima, data de nascimento: 29/12/1997, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), operador de máquina, Telefone (65) 

9915-6795. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de RAlf Charles 

Silva, Felipe Souza Vicente e Igor da Conceição Lima , vez que incorreu na 

conduta descrita(s) no(s) artigo(s) 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código 

Penal ( homicidio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recusrso que 

dificultou a defesa da vitima). Para tanto o Ministério Público Esadual 

requer seja a presente denúncia recebida e altuada, bem como pugna pelo 

seu precessamento sobo rito adequado, pela citação dos) 

denunciciado(s) , pela produção de atodas as provas necessárias ao 

esclarecimeto da verdade, inclusive a oitiva das testeminhas arroladas, 

pela realização do(s) interrogatório(s) , proceguindo-se nos demais ermos 

e atos processuais, para que ao final seja(m) denúnciado(s) 

pronunciado(s) e submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Juri, e 

ao final , condenado(s).

 Despacho: Estando o acusado IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA em local 

incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com prazo 

de 30 dias. Nada sendo providenciado, desde já determino a suspensão 

do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

Código de Processo Penal e consequente desmembramento do feito, eis 

que os córreus se encontram segregados. A suspensão do prazo 

prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme definido pelo 

artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no 

verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo 

prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. Decorrido 1 ano, 

dê-se vista dos autos ao Ministério público para tentativa de localização do 

(a) acusado (a). Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa 

na distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107863 Nr: 5360-69.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Giaciani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTONIO GIACIANI, Cpf: 

30546702953, Rg: 918514, Filiação: Margarida da Silva Giaciani e José 

Jorge Giaciani, data de nascimento: 11/12/1951, brasileiro(a), natural de 

Londrina-PR, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor Marcos Antônio 

Giacini, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 304, 

capul, do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código penal). Sendo assim, 

requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente 

denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final 

seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado MARCOS ANTONIO GIACIANI em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Deixo de decretar a prisão preventiva do (a) acusado (a), pois 

não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 

312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério 

público para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa 

no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108684 Nr: 5671-60.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jalisson Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 753 de 1073



PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JALISSON ALVES RODRIGUES, Cpf: 

67338976287, Rg: 374659, Filiação: Maria Alves da Conceição Rodrigues 

e Laurêncio Varela Rodrigues, data de nascimento: 24/11/1979, 

brasileiro(a), natural de Cruzeiro do Sul-AC, solteiro(a), lombador, Telefone 

(65) 9602-2660. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..Assim agindo, Jalisson Alves Rodrigues, na forma do 

artigo 69 (concurso material) do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 

(Código Penal), incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no artigo 129, 9 9.° 

(Lesão Corporal) e artigo 147 (ameaça), ambos do mesmo cadex, 

aplicando-se os dispositivos da Lei Federal n,o Ii,340/2006; motivo pelo 

qual requer o recebimento da presente denúncia, bem como requer a 

citação does) denunciado(s), a produção de todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante 

arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado JALISSON ALVES RODRIGUES em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114431 Nr: 1726-31.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar dos Santos Feliciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIOMAR DOS SANTOS FELICIANO, 

Cpf: 00736363122, Rg: 1778471-9/SSP, Filiação: Maria Aparecida Feliciano 

e Arlindo Inês, data de nascimento: 04/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), trabalhador rural, Telefone 92747235. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor Claudiomar dos 

Santos Feliciano, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) 

artigo(s) 306 e 298, m, da Lei Federal n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro). Sendo assim, requer o recebimento, a autuação e o 

processamento da presente denúncia, bem como a citação do 

denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante 

arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, para que ao final seja' ado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado CLAUDIOMAR DOS SANTOS 

FELICIANO em local incerto e não sabido, desde já determino sua citação 

por edital com prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu 

(ré) comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125269 Nr: 5924-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeilson Manoel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDEILSON MANOEL DE SOUZA, Rg: 

1841307-2, Filiação: Creuza Josefa Pukivikim e Manoel Elidio de Souza, 

data de nascimento: 07/04/1988, brasileiro(a), natural de Barra do 

Bugres-MT, solteiro(a), Telefone 65-96226533. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor Edeilson Manoel 

de Souza, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 

306 da Lei Federal n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Sendo 

assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente 

denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se no ais termos e atos processuais, para que ao final seja 

julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado EDEILSON MANOEL DE SOUZA em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126640 Nr: 6544-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISRAEL DE SOUZA SANTOS, Rg: 

141400112, Filiação: Leonilda Aciole de Souza Santos e Antonio Nunes 

Santos, data de nascimento: 06/06/1983, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, casado(a), pedreiro, Telefone 9.9963-1059. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso ofereceapresente denúncia em desfavor Israel de Souza 

Santos, vez que incorreu na(s)conduta(s)descrita(s) no(s) artigo(s)157 , 

§ 2º , inciso, I, do Decreto Lei Federal nº 2.848/1940( Código Penal).Sendo 

assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento 

dapresentedenúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de 

todas as provas necessáriasaoesclarecimento da verdad .ve a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realizaçãodointerrogat' . , 

prosseguindo-se os demais termos e atos processuais, para que ao final 

seja julgado econdenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado ISRAEL DE SOUZA SANTOS em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Deixo de decretar a prisão preventiva do (a) acusado (a), pois 

não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 

312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério 

público para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa 

no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127554 Nr: 7009-35.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER CARVALHO DE OLIVEIRA, Filiação: 

Vilma Carvalho de Oliveira e Valdir Laurindo de Oliveira, data de 

nascimento: 18/02/1983, brasileiro(a), natural de Santo André-MT, 

convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor Eder Carvalho de 

Oliveira, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 

180, caput, do Código Penal. Sendo assim, requer o recebimento, a 

autuação e o processamento da presente denúncia, bem como a citação 

do denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante 

arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, para que ao fi seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado EDER CARVALHO DE OLIVEIRA em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Deixo de decretar a prisão preventiva do (a) acusado (a), pois 

não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 

312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério 

público para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa 

no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127564 Nr: 7018-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Quintin Eguez Aguilera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ QUINTIN EGUEZ AGUILERA, Filiação: 

Maria Luz Aguilera Vargas e Luiz Ergues Vaca, data de nascimento: 

31/10/1978, brasileiro(a), natural de San Rafael-BO, solteiro(a), Telefone 

65 99611-8592. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece apresente denúncia em desfavor de Luís Quintin 

Egues Aguilera, porquanto incorreu na(s)conduta(s) descrita(s) no(s) 

artigo(s) 306 e 309, ambos da Lei Federal n.o 9.503/1997 (Códigode 

Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69 do CP.Sendo assim, requer o 

recebimento da inicial acusatória, o seu processamentosob o rito 

adequado, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as 

provasnecessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao fnal 
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seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado LUIZ QUINTIN EGUEZ AGUILERA em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128486 Nr: 7413-86.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Candido de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO CANDIDO DE ARAUJO, Cpf: 

00654983135, Rg: 37.343.268-9, Filiação: Sueli Candida de Lima Araujo e 

Sebastião André de Araújo, data de nascimento: 11/01/1983, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, convivente, motorista. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

Wilson Geraldo de SOJlZa,porquanto incorreu na(s) conduta(s) 

descrita(s) no(s) artigo(s) 147, caput, do Decreto Lei Federal n.o 

2.848/1940 (Código Penal) c/c os dispositivos insculpidos na Lei Federal 

n.o 11.340/2006. Pontes e Lac 06 de abril de 2017. Sendo assim, requer o 

recebimento da inicial acusatória, o seu processamento sob o rito 

adequado, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final 

seja ju o e condenado

Despacho: Vistos.Estando o acusado LEANDRO CANDIDO DE ARAUJO 

em local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital 

com prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130808 Nr: 8500-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOISES FERREIRA DE SOUZA, Filiação: 

Maria Helena Cipriano e Geraldo Ferreira de Souza, brasileiro(a), 

convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Moisés 

Ferreira de Souza, vez que, na forma do art. 69 do Decreto Lei Federal n.o 

2.848/1940 (Código Penal), e aplicando-se as disposições da Lei Federal 

n.o 11.340/2006, incorreu nas seguintes condutas: (i) artigo 147, caput, do 

Código Penal e (ii) artigo 129, g9°, do Código Penal. Sendo assim, requer o 

recebimento da inicial acusatória, o seu processamento sob o rito 

adequado, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final 

seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado MOISES FERREIRA DE SOUZA em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133166 Nr: 603-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscely Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSCELY OLIVEIRA DA SILVA, Rg: 

14194775, Filiação: Vivaldina de Oliveira e Aquelino Azevedo da Silva, 

data de nascimento: 04/06/1983, brasileiro(a), natural de Pontes e 
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Lacerda-MT, solteiro(a), lavador, Telefone 99946-8182. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..Por todo o exposto o MINISTÉRIO PúBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Juscely 

Oliveira da Silva, vulgo "Buiu", porquanto incorreu na(s) conduta(s) 

descrita(s) no(s) artigo(s) no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Sendo assim, requer o recebimento da inicial acusatória, o seu 

processamento sob o rito adequado, bem como a citação do denunciado, 

a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a 

realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, para que ao final sej u gado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado JUSCELY OLIVEIRA DA SILVA em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134048 Nr: 911-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Damasceno Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATEUS DAMASCENO LIRA, Cpf: 

06320039108, Rg: 2248430-2, Filiação: Silvia Damasceno Lira, data de 

nascimento: 09/06/1998, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

convivente, servente de pedreiro, Telefone 65 3266-5490. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...Por todo o exposto o MINSTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Mateus 

Damasceno Lira, porquantoincorreu na(s) seguintes(s) conduta(s) 

delitiva(s): (i) artigo 42 do Decreto-Lei n° 3.688/41; (ii)artigo 147, capul, do 

Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código penal) e (iii) artigo 329,capul, 

do Decreto Lei Federal n.o2.848/1940 (Código penal).Sendo assim, requer 

o recebimento da inicial acusatória, o seu processamentosob o rito 

adequado, bem como-a citação do denunciado, a produção de todas as 

provasnecessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiantearroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atosprocessuais, para que ao final 

seja jul ado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado MATEUS DAMASCENO LIRA em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134386 Nr: 1141-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Silveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANDRO SILVEIRA ALVES, Cpf: 

18127198846, Rg: 28.377.639-0, Filiação: Virgília Maria Silveira Alves e 

Jorge Alves, data de nascimento: 17/01/1978, brasileiro(a), natural de 

Agudos-SP, convivente, Telefone 65-9 9605-6052. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor Evandro Silveira 

Alves, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 306 

da Lei Federal n.o9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Sendo assim, 

requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente 

denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao [mal 

seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado EVANDRO SILVEIRA ALVES em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.
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Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136569 Nr: 2169-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio João Bazan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO JOÃO BAZAN, Filiação: Maria 

de Lourdes Tole Bazan e Lourenço Bazan, data de nascimento: 

30/03/1968, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, convivente, 

lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Antônio João 

Bazan, porquanto incorreu na conduta descrita no artigo 155, caput, do 

Decreto Lei Federal n.O2.848/1940 (Código Penal). Sendo assim, requer o 

recebimento, a autuação e o processamento da presente denúncia, bem 

como a citação dos denunciados, a produção de todas as provas 

necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final 

seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado ANTONIO JOAO BAZAN em local 

incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com prazo 

de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) comparecido 

espontaneamente ao processo ou constituído advogado, determino a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional 

observará a prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do 

Código Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de 

sua Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização do (a) acusado 

(a).Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137516 Nr: 2635-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR ROCHA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUISMAR ROCHA GUIMARAES, Cpf: 

04855626180, Rg: 2027166-2, Filiação: Leonice Rocha Dias e Laerte 

Guimaraes, data de nascimento: 19/09/1992, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), guincho guaporé, Telefone 

65-99675-9150. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor Luismar Rocha 

Guimarães, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 

306 da Lei Federal n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Sendo 

assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente 

denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final 

seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado LUISMAR ROCHA GUIMARAES em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140459 Nr: 3900-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djackes da silva rosendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DJACKES DA SILVA ROSENDO, Cpf: 

03524911161, Rg: 2052524, Filiação: Deusamar da Silva Rosendo e Elias 

Rosendo da Silva, data de nascimento: 30/08/1987, brasileiro(a), natural 

de Barra do Corda-MA, convivente, vendedor ambulante, Telefone 

65-9-9617-2092. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Djackes da 

Silva Rosendo, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) 

artigo(s) art. 171, caput, do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código 

Penal). Sendo assim, requer o recebimento, a autuação e o 

processamento da presente denúncia, bem corno a citação do 

denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiantes 

arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado DJACKES DA SILVA ROSENDO em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Realizada a citação por edital, o (a) denunciado (a) se 

manteve inerte após o transcurso do prazo legal, conforme certidão 
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acostada aos autos.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Deixo de decretar a prisão preventiva do (a) acusado (a), pois 

não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 

312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério 

público para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa 

no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142998 Nr: 4876-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enoque Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENOQUE PEREIRA DE ALMEIDA, Cpf: 

62685520163, Rg: 9953388, Filiação: Isabel Cristina Pereira de Almeida e 

Antonio Matias de Almeida Filho, data de nascimento: 08/12/1975, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), trabalhador rural. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Enoque Pereira 

de Almeida, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 155, caput, c/c 

art. 14, inciso 11, ambos do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código 

penal). Sendo assim, requer o recebimento, a autuação e o 

processamento da presente denúncia, bem como a citação dos 

denunciados, a produção de todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante 

arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado ENOQUE PEREIRA DE ALMEIDA em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150200 Nr: 8071-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE BARRETO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IZAQUE BARRETO DA CRUZ, Filiação: 

Maria José Barreto da Cruz e Amaro José Barreto da Cruz, data de 

nascimento: 30/09/1988, brasileiro(a), natural de Maceió-AL, solteiro(a), 

trabalhador braçal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Izaque Barreto 

da Cruz, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 180, caput, do 

Decreto Lei Federal n.o2.848/1940 (Código Penal). Sendo assim, requer o 

recebimento da inicial acusatória, a sua autuação e o seu processamento 

sob o rito adequado, bem como a citação do denunciado, a produção de 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a 

oitiva das testemunhas adiantes arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais , para que no 

final seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado IZAQUE BARRETO DA CRUZ em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Deixo de decretar a prisão preventiva do (a) acusado (a), pois 

não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 

312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério 

público para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa 

no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151120 Nr: 8503-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro da Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRO DA SILVA DE JESUS, Cpf: 

02079776150, Rg: 696637, Filiação: Maurita Flauzino da Silva e João da 

Conceição de Jesus, data de nascimento: 10/08/1986, brasileiro(a), natural 

de Pimenta Bueno-RO, solteiro(a), tratorista. atualmente em local incerto e 

não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Sandro 

da Silva de Jesus, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) 

artigo(s) 147 (por duas vezes), c/c art. 70 (primeira parte). ambos do 

Código Penal, c/c os dispositivos insculpidos na Lei 11.340/2006. Sendo 

assim, requer o recebimento da inicial acusatória, o seu processamento 

sob o rito adequado, bem como a citação do denunciado, a produção de 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a 

oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final 

seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado SANDRO DA SILVA DE JESUS em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157040 Nr: 11321-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ GONÇALVES MOREIRA, Cpf: 

00467992819, Rg: 0742794-8, Filiação: Maria Vitoria de Jesus e Benedito 

Moreira Tavares, data de nascimento: 21/01/1951, brasileiro(a), natural de 

Itajubá-MG, divorciado(a), lavrador, Telefone 65 99637 2142. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor José Gonçalves 

Moreira, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 306 

e 309 da Lei Federal n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Sendo 

assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente 

denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da verdad .ve a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogat' . , 

prosseguindo-se os demais termos e atos processuais, para que ao final 

seja julgado e condenado.

Despacho: Vistos.Estando o acusado JOSE GONÇALVES MOREIRA em 

local incerto e não sabido, desde já determino sua citação por edital com 

prazo de 30 dias.Assim, considerando não haver o (a) réu (ré) 

comparecido espontaneamente ao processo ou constituído advogado, 

determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A suspensão do 

prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, conforme 

definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento firmado 

pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério público 

para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se os autos 

ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amarilton Rodrigues da 

Cruz, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 207107 Nr: 78-74.2020.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz dos Passos Togni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

BAZILIO BATISTA DA COSTA e o interrogatório de LUIZ DOS PASSOS 

TOGNI para o dia 22 DE JULHO DE 2020, às 15h15min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIMEM-SE a testemunha e o acusado.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 207732 Nr: 526-47.2020.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones Aparecido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michael Menezes Machado - 

OAB:26002/O

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

SIDNEY FERREIRA JAUDY para o dia 22 DE JULHO DE 2020, às 16h15min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIME-SE a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE COSTA DA ROCHA NOGUEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))
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Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 16 de setembro de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE COSTA DA ROCHA NOGUEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da recorrida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSO CACIANO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 12 de agosto de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSO CACIANO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da recorrida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE LUCIANA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000860-64.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JULICE LUCIANA 

VALE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE APARECIDA DA 

SILVA DELIBERTI POLO PASSIVO: MATO GROSSO GOVERNO DO 

ESTADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 27/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANIANA NOVAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000861-49.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ANIANA 

NOVAES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE 

APARECIDA DA SILVA DELIBERTI POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 27/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-34.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000862-34.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CINTHIA 

RODRIGUES LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE 

APARECIDA DA SILVA DELIBERTI POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 27/04/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-19.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE COSTA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000863-19.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CLEONICE 

COSTA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

NEVACK RIBEIRO, GIZELIA MORAES SILVA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 27/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IENE APARECIDA DE SOUZA HERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000864-04.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:IENE APARECIDA 

DE SOUZA HERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELLY 

GARCIA VALDEZ POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 27/04/2020 Hora: 14:20 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 
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- MT - CEP: . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de abril de 2020, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-85.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX APARECIDO CAETANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000878-85.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ALEX 

APARECIDO CAETANO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 29/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-70.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX APARECIDO CAETANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000879-70.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ALEX 

APARECIDO CAETANO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 29/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000880-55.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:GUSTAVO 

HENRIQUE PEREIRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 29/04/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 12 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000357-40.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA OAB - 010.221.581-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. D. ". P. (IMPETRADO)

E. D. M. G. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000357-40.2020.8.11.0014. 

REPRESENTANTE: RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: 

ESCOLA ESTADUAL DE " POXORÉU", ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Não 

é diferente a impetração do Mandado de segurança, conforme determina o 

art. 6º da Lei 12016/2009. Da análise dos documentos acostados com a 

inicial, observa-se que a requerente não juntou documento de 

identificação pessoal (RG e CPF) e comprovante de endereço. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 321, caput do CPC/15 e sob pena de 

indeferimento da petição inicial, INTIME-SE com urgência, pelos meios 

cabíveis, a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, juntado cópia da RG, CPF e comprovante de residência. 

Retifique a Secretaria, no sistema Pje, o polo passivo da demanda, eis que 

a autoridade coatora, e não a pessoa jurídica a que vinculada, é que faz 

as vezes de autoridade impetrada no Mandado de Segurança. Acostados 

aos autos os referidos documentos, venham-me os autos conclusos 

imediatamente. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000603-07.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY CONCEICAO DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULEI RODRIGUES DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000603-07.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

WALDECY CONCEICAO DE FARIAS REU: JULEI RODRIGUES DE MIRANDA 

Vistos. Nos termos do art. 362 do CPC, comprovada a impossibilidade de 

comparecimento em audiência da parte requerida (ID 30025925), 

CANCELO o ato anteriormente designado e designo nova oralidade para o 

dia 14 de abril de 2020 às 14h30min (MT). Saem os presentes intimados. 

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000162-89.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS REIS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISONEIDE VIANA SEVERINO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS FOI 
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PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL . CERTIFICO AINDA QUE PROCEDO A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63294 Nr: 1455-24.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros de 

RICARDINA MARIA DA SILVA e, por corolário, DETERMINO o prosseguindo 

do feito.II – ALVARÁ JUDICIAL.Prosseguindo, vislumbra-se que os valores 

devidos pela autarquia a titulo de atrasado já foram depositados na conta 

da causídica, conforme alvará de fl. 151.Desta feita, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados nos autos, 

na forma física conforme pugnado em fl. 163, para os devidos herdeiros 

habilitados.Por fim, PROCEDA-SE a secretária que INTIME-SE a autarquia 

executada, para nos termos do artigo 112 da lei 8.213/1991, informe nos 

autos se existe algum dependente habilitado ao recebimento da pensão 

por morte em nome da autora.Intimem-se. Ás providências cumpra-se 

expedindo o necessário.Poxoréu/MT,27 de fevereiro de 2020.Darwin de 

Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 84413 Nr: 1069-81.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taniara Sateles Pinheiro 

Nogueira - OAB:ES 27878, Vilson de Souza Pinheiro - OAB:5135-MT

 Ante o exposto, demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum in 

libertatis, este último materializado pela necessidade de garantir-se a 

ordem pública, assim preenchendo as exigências contidas nos artigos 312 

e 313 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo denunciado CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA.Ciência ao 

MP e à defesa. Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 10 de março de 

2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74306 Nr: 707-50.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Alves Amado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85058 Nr: 1599-85.2019.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gestora Judicial da 2ª Vara de Poxoréu-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTA DOS JURADOS PARA O ANO DE 2020

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Presidente do Tribunal 

do Júri da Comarca de Poxoréu/MT, na forma da lei etc.

F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Poxoréu/MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 

2020, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os cidadãos 

abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas 

do Tribunal do Júri.

N° NOME ENDEREÇO:

1. Abiratã Helen Márcia de Moraes de Souza Rua Santa Catarina nº 139, 

bairro João Pessoa, Poxoréu/MT – fone 66 99717-0961– Superior 

Completo, (Escola “Júlio Muller”).

2. Alex de Souza Costa Avenida Brasília, n°1105 AP.02, Bairro Jardim 

Américas , Poxoréu/MT, Fone: 66 99906-0913, Superior Completo.

3. Alexandre Pinto Rua Porto Alegre, n°5, Bairro Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone 66 999617140, Superior Completo.

4. Alice David de Freitas Rua Salvador nº 18, bairro Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT fone: 66 99941 1886, Superior Completo ( Escola Pe César)

5. Aline Brogio da Silva Rua Cuiabá, n° 2, Jardim Poxoréu, Poxoréu/MT, 

Fone: (66) 99661-6199, Superior incompleto, (“INSS”)

 6. Aline Cristina Farias Maia Rua Durvalino Rodrigues, s/n°, Bairro Dom 

Jose Selva, Poxoréu/MT, Fone: 66 99999-7161, Ensino Médio Completo

 7. Aline Nalon Rodrigues AV. Brasil, n.º 1130 , Jardim das Américas, 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 99613-2113, (Ultra Popular) Superior Completo .

8. Aline Oliveira Souza Rua E, Bairro lagoa II, Poxoréu/MT, Fone: 66 

99610-4716, ) 2º Grau completo, (Escola “Odete”).

9. Ana Aparecida Leite Silva Rua Presidente. Floriano Peixoto, Jardim 

tropical , n°20, Poxoréu/MT, Fone: 66 99966-2132, ensino médio completo.

10. Ana Carolina Trajano Lopes AV. Cuiabá nº 16, bairro Cohab Velha, 

telefone 66 99695-8210 – Bacharelado em Serviço Social, (Escola “João 

Torres”)

11. Ana Cláudia Farinha Moura Dos Santos Rua Rio de Janeiro, s/n.º, 

Jardim Poxoréu, Poxoréu/MT, Fone: (66) 99244-1846, Ensino Médio. 

(Estabelecimento “Gazin”)

12. Ana Maria de Macedo Rua Natal,n°21, Jardim Poxoréu, Poxoréu/MT, 

Fone: 6699650-7537.

13. Ana Paula da Silva de Souza AV.Mato Grosso n° 18, Bairro Jardim 

Poxoréu ,Poxoréu/MT, Fone: (66) 9965-87667, (Escola “Pe. César”), 

Superior completo.

14. Ana Paula Rossine da Silva Rua W5, Qda12, nº 11, bairro Dom José 

Selva, Poxoréu/MT. Fone 66 99963 5145, Superior Completo(CMEI José 

Dias Coutinho)

15. Anilson Vinicius Moura De Paula Rua Rui Barbosa nº 11, Bairro 

Irantinopolis I, telefone 66 99967-7874 – Médio completo, (Hospital São 

João Batista).

16. Antônio Carlos Messias Pereira Rua Paraíba s/nº, Centro, Poxoréu/MT 

–Fone: 66 99684-9280 – Especialização, (Escola “João Torres”) .

 17. Antônio Jonathan de Oliveira Rua Goiânia, n°740, Bairro João Pessoa, 

Poxoréu/MT, Fone 18 98136-4712, Licenciatura em física.

18. Beatriz Parreira Rezende Rua Manaus, n.º 11, JD. Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 99971-1588 (Escola “João Torres”) Superior 

completo.

19. Bruna Regina Alves Rua Paraíba, n.°372, Bairro Centro, Superior 

incompleto, (Escola “Júlio Muller”),Fone: 66 99626-6839

20. Bruno Rodolfo Gomes De Almeida Rua S, n°169, Bairro Centro, Ensino 

superior incompleto, Fone:66 99982-0114, (Ultra popular)

 21. Carina Cristiliane de Lima Rua Durvalino Rodrigues, s/n°, Bairro Dom 

Jose Selva II, , Poxoréu/MT, Fone: 66 99903-1100, Especialista.

22. Cecilia Ferreira Lopes Paz Rua W5, Qd 12, 11 Bairro Dom Jose Selva, 

Superior completo, 6699674-7359

23. Celestina Alves de Souza Neta Rua Natal, Jardim Poxoréu, S/N°, 

Especialização, (Escola “João Torres”), Fone: 66 99670-4190.

24. Celina Evelyn Soares Paes Av. dos Bandeirantes, n°280, Vila santa 

Terezinha, Poxoréu/MT, Fone: 66 9991-31800, Superior completo, (Escola 

“Odete”).

25. Cesar Souza silva Rua Campo Grade, S/nº – Jardim Poxoréu 

,Poxoréu/MT – fone 66 9966-39805 – Superior Completo, (Escola “Júlio 

Muller”)

26. Cintia Patrícia Pereira dos Santos Rua S 115, S/N°, lagoa I, Fone: 66 
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99633-6289, professora, (Escola “Juracy Macêdo)

27. Claudio Barbosa Celestino Rua Paraíba, n.º 639, Centro, Poxoréu/MT, 

Fone: (66) 99642-1820, (Mercado Brasil) Superior completo.

28. Cristiane de Sousa Gomes Rua F, n°35, lagoa II, Poxoréu/MT, 

Fone:99675-0604, Superior completo, (Escola “Odete”).

29. Cristiane Dias dos Reis Rua Pedro Gomes Rosa, n°20, Irantinopolis, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99974-4771, Superior Incompleto, (Escola “Odete”).

30. Daiane Maria Lermen Av. Cuiabá, N°51, Bairro Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 99615-1839 (Escola “Juracy Macêdo)

31. Daniel Douglas Ribeiro Cruz Rua Eurico Veríssimo, Bairro Jardim 

Tropical, S/n, Poxoréu/MT, Fone: 66 99971-7070, Superior completo

32. Daniele de Jesus Brógio da Silva Rua Alexandre P.da Silva, n°16, 

Bairro Dom Jose Selva, Poxoréu/MT ,Ensino médio completo, 

Fone:99630-5440.

33. Denise Aparecida Da Costa Magne Rua Das Orquídeas, s/nº, lote 7 

bairro Santa Luzia, Poxoréu/MT – fone 66 99617 3015 – Superior Completo

34. Edilaine Ferreira de Lana Rua Durvalino Rodrigues, n°31, Bairro Dom 

Jose Selva, Poxoréu/MT, Fone: 66 99981-2669, Superior Completo.

35. Edinaldo Pereira de Souza Rua Pres. Hermes da Fonseca nº 15, bairro 

Jardim Tropical, Poxoréu/MT – fone: 66 99998 1897 – Superior Completo

36. Edinho Soares de Lisboa Rua dos Ipês, S/n, Bairro: Jardim Popular, 

Poxoréu/MT- fone 66 996364244.

37. Eliandra Josefa Ferreira De Souza Rua São Paulo, S/n°, Bairro: João 

Pessoa, Poxoréu/MT, Fone: 66 99665-8730, Especialista, (Escola “Júlio 

Muller”)

38. Eliane Silva dos Santos Av.Cuiába, n°08, Vila Operária, Poxoréu/MT, 

Fone: 66 99989-1284, Especialização, (Escola “João Torres”) .

39. Elioneth Soares Vieira dos Santos Rua Florianopolis,n°10, Jardim 

Poxoréu, Poxoréu/MT, Fone: 66 996451031, Superior Completo.

40. Elispaula Inácio Pinheiro de Souza Rua Curitiba, S/n°, Bairro João 

Pessoa, Poxoréu/MT, Fone: 66 99658-4730, Especialista, (Escola “Júlio 

Muller”)

41. Enia Silva Pereira Rua 6, n°19 Bairro Bela Vista , Poxoréu/MT, Fone: 66 

9999191872, Especialista.

42. Érica Jacqueline Soares Alcântara Neves Avenida Brasília n° 50 Bairro 

Jardim Poxoréu, Poxoréu/MT, Fone 66 99698-0546, Superior incompleto.

43. Fabiana de Souza Regis Rua Graciano Ramos n°25, Bairro Lagoa I, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99995-2057, Superior Completo.

44. Fabiana Santos Ferreira Rua Paraíba, nº 180, bairro Centro, 

Poxoréu/MT, fone: 66 99609 4492 – Ensino Médio

 45. Fábio Willian Albuquerque Ribeiro Rua Sindolfo Francisco da Silveira 

nº 14, bairro Dom José Selva, Poxoréu/MT fone: 66 99605 6562 – Ens 

Médio Completo

46. Fagner Umbelino da Silva Sitio 2 irmão BR MT130, Poxoréu/MT, Fone: 

66 99695-4128, ensino médio completo.

47. Fernanda Farias dos Santos Rua João Pessoa n°34, Bairro João 

Pessoa, Poxoréu/MT, Fone:66 99964-8897, Superior completo

48. Gaudência Maria de Souza Rua Clarice Lispector, n°5, Cohab Xavante, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99636-7262, Especialista.

49. Gedeão Lopes da Silva Av. Brasília, n° 29, Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99699-9384, Superior completo .

50. Geniel Araujo Silva Rua W15, n.º 38, Dom José Selva II, Poxoréu/MT, 

Fone: (66) 99947-3592, (Escola “Pe. César”) Superior completo.

51. Gisele Scorpioni de Oliveira Maciel A.v Brasília, n°21, Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 996429077,Superior Completo.

52. Graciela Moraes de Souza Rua Raquel de Queiroz nº 13, bairro Cohab 

Xavante , telefone 66 9651 7122 – Superior Completo

53. Hellen Amanda Marques de Brito Rua Érico Veríssimo, Bairro 

Irantinópolis I, Poxoréu/MT, Fone: 66 999719-0219, Superior incompleto

54. Ivanilda Barbosa do Anjos Rua Florianópolis, s/n.º, JD. Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 99975-6436, (Escola “Júlio Muller”) Superior 

completo.

55. Janaine oliveira de Souza Rua Monteiro lobato, N°2, Bairro Jardim Novo 

Horizonte, Poxoréu/MT, Ensino superior completo, Fone: 66 996371453

56. Jasciomar Alves dos Santos Rua José de Alencar, n°20, Irantinóplis I, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 34361853, Pós graduado, (Câmara Municipal).

57. Jefferson Fragalli Borges Rua Paraíba, n°634, Centro, Poxoréu/MT, 

Ensino médio completo Fone: 66 99913 4950

58. Jessica Fernanda Araújo Oliveira Rua dos Ipês, s/n°, Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99926-5072, Ensino Médio completo.

59. Jéssika Santos Castelhano Rua Paraná, n.º 102, Centro, Poxoréu/MT, 

Fone: (66) 99683-2908, (Primacredi) superior incompleto.

60. João Eduardo Xavier Pereira Rua Luis Coellho de Campos nº 4, Bairro 

Dom José Selva, Poxoréu/MT – fone 66 99646 4694 – Superior Completo

61. João Kennedy Deniz Nunes Farias Rua Ceará, n.º 109, Centro, 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 99919-4908, (Helcias Contabilidade) Superior 

incompleto

62. João Kennedy Deniz Nunes Farias Rua Ceara. n°109, Centro, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 999018990, Ensino Superior Incompleto, (Helcias 

Contabilidade).

63. Jocasta Oliveira da Silva Pereira Rua Imperial, n.º 2450, Vila Santa 

Terezinha, Poxoréu/MT, Fone: (66) 99997-6098, (Assessoria) superior 

completo.

64. Joelma Ferreira da Silva Souza Avenida São Luiz nº 29, bairro Jardim 

Poxoréu, Poxoréu/MT (64) 99921 0497 (CMEI José Altamiro)

65. Jorge Luís da Silva Vieira Rua Curitiba, n°09, Centro, Poxoréu/MT, 

Fone: 66 99651-0074 Especialista, (Escola “Júlio Muller”)

66. José Carlos Gomes de Araújo Rua Alta Floresta, n°13, Bairro: Maria 

Sabina, Poxoréu/MT, Fone: 65 99900-2535, Superior Completo.

67. José Maria Fernando Farias Dos Santos Rua Seara. n°108-Centro, 

Poxoréu/MT, Fone:66 9985-3213, Ensino médio completo.

68. José Miguel Gonçalves Rua Rondonópolis n°1, Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 9945-5911, Superior Incompleto.

69. José Nunes dos Santos Rua Natal,n° 27 Bairro Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone 66 996590087, Ensino médio completo.

70. Josiane Araújo Leite Rua Aracajú, n.º 45, JD. Poxoréu, Poxoréu/MT, 

Fone: (66) 99678-6645, (Prefeitura) 2º Grau completo.

71. Josiane Pereira da Silva Santos Rua Miguel Pereira, n°38, Bairro: Santa 

Maria, Poxoréu/MT, Fone: 66 9989-4739, Especialista , (Escola “Júlio 

Muller”)

72. Josilaine Fátima Mergian Caminnha Pedral de Melo Rua Minas Gerais, n° 

194, Centro, Poxoréu/MT, Fone: 66 9906-6323, Especialista, (Escola “Júlio 

Muller”)

73. Josimar Rodrigues de Oliveira Rua Jurandir da Cruz Xavier, S/n°, 

Lagoa I, , Poxoréu/MT, Fone:66 99657-9997

 74. Juliana Da Silva Menezes Rua São Paulo, S/N°, Poxoréu/MT, Centro, 

Ensino superior completo, Fone: 99606-4842

75. Juvanilto Lopes dos Santos Rua das Açucenas n° 07, Bairro Jardim 

Bela Vista, Poxoréu/MT, Fone: 66 99911-3811, Especialista.

76. Laise de Sousa Gomes Rua Terezinha, n.º 42, Lagos II, Poxoréu/MT, 

Fone: (66) 3436-1178, Superior incompleto

77. Laura Aparecida Matos de Paula Rua General Carneiro, s/n.º, Maria 

Sabina, Poxoréu/MT, Fone: (66) 99963-1847, 2º Grau completo.

78. Laura Felis Neta Av. Cruzeiro, n°13, Bairro: Vila Cruzeiro, Poxoréu/MT, 

fone: 66 9972-1912, Superior completo, (Escola “Júlio Muller”).

79. Laura Giovana Silva Brito de Sousa Avenida dos Bandeirantes nº 264, 

Santa Terezinha, Poxoréu/MT. Fone: 66 99639 0947, Escola Guiomar, 

Superior Completo.

80. Leidilaura Pereira de Paula dos Anjos Rua Társila do Amaral, n.º 12, 

Cohab Xavante, Poxoréu/MT, Fone: (66) 99631-4611, (Prefeitura) Superior 

completo

81. Leidinaura Alves Rego Silva Rua: Rachel de Queiroz n 02, Cohab 

Xavante, Poxoréu/MT, Fone: 66 999749791, Superior Completo.

 82. Leomar Gomes Ferreira Rua Matame, n.º 11, Santa Luzia, Poxoréu/MT, 

Fone: (66) 99919-3894, (Câmara Municipal) Superior completo.

83. Leydiane Vieira Correia Martins Rua Rachide j. Mamede, s/n.º, Dom 

José Selva, Poxoréu/MT, Fone: (66) 99979-4824, (Prefeitura) Superior 

completo

84. Lillian Elicker Rua W14, nº 18, Bairro Dom José Selva, Poxoréu/MT – 

fone 66 99913 8098, Superior completo (CMEI José Dias Coutinho)

85. Lindinalva Rodrigues da Silva AV. Presidente Tancredo Neves, n.º 

155, Centro, Poxoréu/MT, Fone: (66) 99619-8055, (Ofertão) Superior 

completo.

86. Liniker Jordan Oliveira da Silva Av. Cruzeiro, S/n°, Vila Cruzeiro, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99648-6649, Bacharel em direito, (Escola “João 

Torres”) .

87. Lívia Miranda de Oliveira Av. Brasil, n°117, Vila Cruzeiro, Poxoréu/MT- 

fone 66 996257464, Superior incompleto.

88. Luana Souza Catalá Rua Porto alegre, 07, Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Ensino superior completo, Fone: 66 999641-1643

89. Lucas Henrique de Resende Nery Rua Osvaldo Candido Pereira, nº 83, 

Lagoa I, Poxoréu/MT – fone: 66 99694 2703 – Ensino Médio

90. Luciana Rodrigues do Carmo Rua Goiânia, n°169, Bairro João Pessoa – 

Poxoréu-MT, Fone:66 99665-8761, Superior incompleto.
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91. Luciely Scorpioni de Oliveira Santos Rua Sebastião Lourenço Moreira, 

n°78, Bairro Jardim Brasília, Poxoréu/MT, Fone: 66 99969-2648, 

Especialização.

 92. Luciene Alves Rego Rua Presidente Dutra nº 15, Irantinópolis, 

Poxoréu/MT. Fone 66 99900 0262 Superior Completo – Esc Guiomar

93. Lucio Olegário Pereira dos Santos Rua Candido Portinari, Bairro Cohab 

Xavante, n°16, Poxoréu/MT, Fone: 66 99979-0652, Superior completo .

94. Luís Claudio Pereira Bento Rua José Joaquim de Oliveira, n.º 3, Dom 

José Selva, Poxoréu/MT, Fone: (66) 99956-3953, (Helcias Contabilidade) 

Superior completo.

95. Luiz Carlos Martins Rua Curitiba, n°132, João Pessoa, Poxoréu/MT, 

Fone: (66) 62 93794620, especialista.

96. Luiz Henrique Sanches Nunes Rua Salvador, n° 19, Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone: 67 984096673, Superior Completo.

97. Luiza Gomes Barbosa Rua Barra do Garças, n°03, Bairro Jardim das 

Américas, Poxoréu/MT, Fone: 64 99643-1058, Superior completo.

 98. Luizinete Izidorio Gomes Rua Presidente Dutra, n°21, , Irantinóplis I, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 996028390, especialista.

 99. Marcilene Fabricio de Souza Rua José de Alencar, Bairro Irantinópolis 

II, S/n, Poxoréu/MT, Fone: 66 996327919, Superior Completo.

100. Marcos Mauricio Silva dos Santos Oliveira Av.Cuiába, n°08, Vila 

Operária, Poxoréu/MT, Fone:99989-3582.

(Escola Juracy Macedo)

101. Maria Caroline Soares Miranda Rua General Carneiro, n° 08, , 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99938-0705, Ensino médio completo.

102. Maria de Lourdes Nunes Vieira Araújo Barreto Rua São Paulo, n.º 11, 

Centro, Poxoréu/MT, Fone: (66) 99984-2995, (Escola “Pe. César”) Superior 

completo.

103. Maria do Carmo Macedo Rua Floriano Peixoto nº 3, Jardim Tropical, 

Poxoréu/MT. Fone 66 99906 8027. Superior Completo – Esc João Pedro 

Torres

104. Maria Estela Marques Rua Goiás, n°160, Centro, Poxoréu/MT, Fone: 

66 98445-2734, Superior Completo.

105. Maria Luiza Pio dos Reis AV. Deodoro da Fonseca, n.º 3, JD. Tropical, 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 99611-1283, (Prefeitura) Superior incompleto

106. Mariana Almeida Da Silva Av. São Luiz, n.º 19, JD. Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 3436-1178, (Cartório do 2º ofício) Superior 

completo.

107. Marília Rodrigues S. Ferreira Rua São Paulo, n° 368, Centro, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99981-0880, técnica agrícola.

 108. Marinalva Ferreira doa Anjos Rua Santa Catarina nº 7, bairro João 

Pessoa, Poxoréu/MT- fone 66 99632 5894 – Superior Completo

109. Marisalva Viera de Oliveira Rua Paraíba , n °360, Centro, Poxoréu/MT, 

Fone: 66 999834340,Superior Completo.

110. Mateus Rummenigge oliveira da Silva Av. Cruzeiro, S/n°, Vila 

Cruzeiro, Poxoréu/MT, Fone: 66 99686-7412, Superior completo

111. Matheus Henrique Barbosa Da Silva Pereira Rua Piauí , n° 65, Bairro 

Novo Horizonte, Poxoréu/MT, Fone: 66 99966-5718.

 112. Maurício Moreira dos Santos Ru Antônio dos Santos Muniz, s/n°, Dom 

José Selva II- Poxoréu/MT, Fone: 66 99944-3187, Especialização.

113. Maykon Douglas de Oliveira Conceição Rua Casemiro de Abreu, 

Bairro Jardim Popular, Poxoréu/MT, Fone 66 99940-1765.

114. Michael Douglas Barbosa da Silva Rua Paraíba nº 488, Centro, 

Poxoréu/MT – fone 66 99722 8527 – Superior Completo

115. Misael Ferreira Bathemarque Rod. BR 130, Jardim Candido, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99714-5768 Superior incompleto

116. Naiane Gessy Genero Rua Paraíba, n°350, Centro, Poxoréu/MT, Fone: 

6699717-3407, Superior Completo.

117. Nayane Samara dos Santos Rodrigues Rua Monteiro Lobato nº 655, 

Jardim Novo Horizonte, Poxoréu/MT. Fone: 66 99971 7802 Superior 

completo

118. Núbia Kelen Soares de Souza Almeida Rua Acre, n° Bairro João 

Pessoa, Poxoréu/MT- fone 66 999551656, Fundamental completo.

119. Pietro José dos Santos Zucchinali Av. Brasília, n°29, Jardim Poxoréu, 

Poxoréu/MT, Ensino superior completo, Fone: 66 98118-7295

120. Procópio Alves Moraes Rua Durvalino Rodrigues, n°19, Bairro Dom 

Jose Selva, Poxoréu/MT, Fone: 66 99671-8860, Superior Completo.

121. Rander de Souza Ferreira Rua Acre, n° 580, Bairro João Pessoa, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 999079914, Especialista.

 122. Regiane Rodrigues do Carmo Av São Luís n°24, Bairro: Jardim 

Poxoréu, Poxoréu/MT, Fone: 66 999781779, Superior completo.

123. Rhamon Cesar Araujo Ruaro Av. dos Bandeirantes, n°310, Bairro Vila 

santa Terezinha, Poxoréu/MT, Fone: 66 99939-3658.

124. Roberto Luis Sol dos Santos Rua Rio de Janeiro, n°85, Jardim 

Poxoréu, Poxoréu/MT, Fone: 66 99288-0557, Especialista.

125. Rodrigo Ramos Rocha Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, n°40, Jardim 

das Américas, Poxoréu/MT- fone 66 99944-2238, Ensino médio completo.

126. Roselilda de Fátima Celestino Machado Rua Chapada dos Guimaraes, 

s/n°, Bairro Lagoa II, Poxoréu/MT, Fone: 66 99608-1005, Especialização.

127. Rosiene Rita de Souza Rua das Açucenas n° 07, Bairro Jardim Bela 

Vista, Poxoréu/MT, Fone: 66 99995-0758, Bacharel em serviços sociais.

128. Ruth Eliete Nunes Silva Rua Mato Grosso, nº 293, bairro Centro, 

Poxoréu/MT, fone 66 99664 3898 – Ensino Médio

129. Salvina Lourenço de Souza Rua Manaus, n°27, Bairro: Jardim 

Poxoréu, Poxoréu/MT, Fone: 66 99962-9333, Especialização, (Escola 

“Odete”).

130. Samila Priscyla de Souza Leite Rua Erico Veríssimo nº 127, bairro 

Jardim Novo Horizonte, Poxoréu/MT – fone 66 99602 0283 – ensino médio 

completo

131. Sebastião Dos Santos Junior Rua das Magnólias, n°5, Bairro Jardim 

Bela Vista, , Poxoréu/MT, Fone: 999339690, Superior Incompleto

132. Simone Ferreira Santos Rua Dom Pedro II, n° 89, Bairro Jardim 

Popular, Poxoréu/MT, Fone: 66 99673-9396, Ensino médio Incompleto

133. Simone Rodrigues Lopes Rua Casemiro de Abreu, n°19, Irantinóplis, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99676-3736, Ensino médio completo.

134. Suzineide Souza de Oliveira Rua 04, n° 27, Bairro Bela Vista, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99657-1013, Superior completo.

135. Sylvian de Almeida Mattos Rua Graciliano Ramos, s/n.º, Lago I, 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 99697-1991, (Escola “Pe. César”) 2º Grau 

completo.

136. Tayssa Aparecida Soares Rocha Rua Paraíba, n°235, Centro, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99633-6289, Superior completo.

137. Tedna dos Santos Cardoso Rua Piauí, n°82, Centro, Poxoréu/MT, 

Fone: 66 99639-1188, Superior completo .

138. Terezinha Soares dos Santos Rua Manaus, n°02, Bairro: Jardim 

Poxoréu, Poxoréu/MT, Fone: 6699955-4207

139. Thais Monteiro Medeiros AV. Brigadeiro Eduardo Gomes, n.º 74,JD. 

Cândido, Poxoréu/MT, Fone: (66) 99972-3722, (Prefeitura) 2º Grau 

completo

140. Thayrine Nunes da Silva AV. Brasil, n.º 32, Centro, Terreo, 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 99652-9511, (Contabilidade – Oscar) Superior 

incompleto

141. Urano Augusto Lopes Ferreira da Silva Rua Rosa Bororo, n.º 208, 

Centro, Poxoréu/MT, Fone: (66) 99973-2369, Superior completo.

142. Valdinéia Gomes Rabelo AV. Brasília, s/n.º, JD Poxoréu, Poxoréu/MT, 

Fone: (66) 99975-6037, (Prefeitura) Superior completo

143. Vania Alves Rodrigues Rua Curitiba nº 18, João Pessoa, Centro. Fone 

66 99669 4539, Superior Completo – Escola Guiomar

144. Vinicius Lopes de Oliveira Rua T014, n°25, Bairro Jardim, Poxoréu/MT, 

Fone:66 99669-8409, Ensino médio incompleto

145. Vinicius Vieira da silva Bezerra Rua Mato Grosso, N°01, Centro, 

Poxoréu/MT, Fone: 66 99684-7079, Superior completo.

146. Viviane Ferreira Santos Rua Santa Catarina, n.º 691, João Pessoa, 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 99723-0046, (Helcias Contabilidade) Superior 

incompleto

147. Viviane Pereira dos Santos AV. Brasília, n.º 35, JD. Poxoréu 

Poxoréu/MT, Fone: (66) 99636-2252, (Câmara Municipal) Superior 

completo.

148. Waldeclifio Elias Meira Av.Brigadeiro Eduardo Gomes, S/n°,Jardim das 

Américas, Poxoréu-MT, Fone:66 9901-7767, Superior incompleto.

149. Welber Gonçalves de Souza Rua Casemiro de Abreu, s/n, Bairro: 

Jardim Brilhante, Poxoréu/MT, Fone: 66 99224-6779, Superior completo.

150. Wender Miranda Galvão Rua Aracaju, Bairro Jardim Popular, 

Poxoréu/MT, Fone:66 99934-7639, Ensino médio incompleto

151. Zelma Maria Pereira Thomann Av. São Luis, s/n°, , Bairro Jardim 

Poxoréu, Poxoréu/MT, Fone 66 9928-9672, Superior completo.

Proceda a notificação dos jurados acima mencionados, que figurarão na 

lista oficial das sessões de Júri que se realizarão no ano de 2020, em 

conformidade com o artigo 425, §1º, e demais artigos abaixo transcritos:

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

 I - o Presidente da República e os Ministros de Estado;

 II - os Governadores e seus respectivos Secretários;
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III - os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

IV - os Prefeitos Municipais;

V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII - os militares em serviço ativo;

IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

 Parágrafo único - A lista geral, publicada em novembro de cada ano, 

poderá ser alterada de ofício, ou em virtude de reclamação de qualquer do 

povo, até à publicação definitiva, na segunda quinzena de dezembro, com 

recurso, dentro de 20 (vinte) dias, para a superior instância, sem efeito 

suspensivo.

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

§ 1º - O jurado incorrerá em multa pelo simples fato do 

não-comparecimento, independentemente de ato do presidente ou termo 

especial.

§ 2º - Somente serão aceitas as escusas apresentadas até o momento da 

chamada dos jurados e fundadas em motivo relevante, devidamente 

comprovado.

§ 3º - Incorrerá na multa de trezentos mil-réis o jurado que, tendo 

comparecido, se retirar antes de dispensado pelo presidente, observado o 

disposto no § 1º, parte final.

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

Parágrafo único - Sem prejuízo da cobrança imediata das multas, será 

remetida cópia das certidões à autoridade fiscal competente para a 

inscrição da dívida.

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

 § 1º - Nos Estados e Territórios, serão escolhidos como suplentes, dentre 

os sorteados, os jurados residentes na cidade ou vila ou até a distância 

de 20 (vinte) quilômetros.

§ 2º - Os nomes dos suplentes serão consignados na ata, seguindo-se a 

respectiva notificação para comparecimento.

§ 3º - Os jurados ou suplentes que não comparecerem ou forem 

dispensados de servir na sessão periódica serão, desde logo, havidos 

como sorteados para a seguinte.

§ 4º - Sorteados os suplentes, os jurados substituídos não mais serão 

admitidos a funcionar durante a sessão periódica.

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado da Lei nº 11.689/08.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Nigro Antiga, 

Gestora Judicial, digitei e conferi.

Poxoréu/MT, 11 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77910 Nr: 103-55.2018.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Eneas Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Pereira Turbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79780 Nr: 982-62.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zileide de Oliveira Lopes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte para autora prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000379-98.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINETE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

CHINA BR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000379-98.2020.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

audiência de Conciliação para o dia 18/05/2020, às 17h00, bem como 

intimar as partes da referida audiência. POXORÉO, 12 de março de 2020 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-13.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES VIEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE NORONHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010155-13.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA HELENA ALVES VIEIRA 

EXECUTADO: ELIANE NORONHA VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 

(trinta) dias, a fim de que durante esse período seja informado novo 

endereço da parte requerida. Destarte, não havendo qualquer causa que 

obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, 

na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-28.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000664-28.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Requerente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. POXORÉO, 12 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 

34361250

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000114-39.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICIO ZAMBONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

AUTOS N. 1000114-39.2020.8.11.0033 REQUERENTE: ADELICIO ZAMBONI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Visto. Cuida-se de 

cumprimento de sentença, proposto por Adelício Zamboni, em face de 

Estado de Mato Grosso, visando o cumprimento da obrigação de fazer 

consistente na exclusão do nome do exequente da condição de 

corresponsável na Certidão de Dívida Ativa nº 2006858 (antiga CDA nº 

001017/06-A), bem como o cumprimento no tocante aos honorários 

sucumbenciais no importe de R$ 11.536,71 (onze mil, quinhentos e trinta e 

seis reais e setenta e um centavos). Desta feita, intime-se a executada 

para que cumpra a obrigação de fazer estampada no titulo judicial, no 

prazo legal, sob pena de incidência de multa. Sem prejuízo, intime-se a 

parte executada, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

impugnação a execução, nos termos do art. 535 do Código de Processo 

Civil. Apresentada impugnação, intime-se o exequente para se manifeste 

no prazo legal. Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, 

certifique-se o decurso do prazo e solicite-se o pagamento por meio de 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 6 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000857-83.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000857-83.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ELESSANDRO 

ARAUJO PIMENTEL REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO DESPACHO 

Visto. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência 

delas, sob pena de indeferimento. Após, concluso. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 2 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63548 Nr: 891-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE ALVES DA SILVA, JOAO CARLOS 

SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Vistos,

Antes de apreciar a petição de fl. 124/129, notadamente diante da 

alegação de excesso de penhora, determino seja a parte exequente 

intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a juntada ao feito do 

cálculo atualizado da dívida, bem como manifestar acerca do auto de 

avaliação de fl. 85.

Após, manifeste-se o executado, em seguida, tornem-se os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15843 Nr: 966-71.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC AUTO PEÇAS LTDA - ME, ADAILTON 

JOSE DO NASCIMENTO, ALCY PEREIRA ALEXANDRE, ADRIANA CRISTINA 

DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO TRANALLI MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA SOARES - OAB:000001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 [...].No caso em estudo, verifico que não foi apontado qualquer vício a ser 

sanado. Na verdade, o embargante manifestou sua discordância com os 

termos da decisão pretendendo sua modificação, contrapondo seus 

termos mediante apresentação de supostas incongruências, que em 

realidade revelam seu inconformismo diante do não acolhimento da tese de 

prescrição ou decadência do crédito tributário.Em sua peça de 
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inconformismo retomam a tese de defesa no sentido da prescrição do 

crédito tributário pois entende que o termo inicial da prescrição da 

pretensão executiva, nos créditos tributários sujeitos a lançamento por 

homologação em que não houve pagamento do tributo declarado, é a data 

de vencimento da obrigação expressamente reconhecida, matéria já 

apreciada na decisão combatida que considerou exatamente a 

inexistência de qualquer comprovação nos autos de que tenha havido 

efetiva entrega de declaração ou pagamento a menor do débito tributário, 

tratando-se de ICMS lançado por estimativa, a atrair a incidência do art. 

173, I, do CTN.Posteriormente se insurge contra a data de constituição do 

crédito tributário – que por constar da CDA prevaleceu diante da 

presunção de certeza não desconstituída pela excipiente – e revelam 

como suposta terceira incongruência da decisão a aplicação do artigo 

173, I, do CTN em detrimento do art. 150, § 4º do CTN.Percebe-se, 

portanto, o nítido intuito de revolvimento da matéria já apreciada na decisão 

que rejeitou as exceções de pré-executividade existentes nos 

autos.Desta forma, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria, por 

mero descontentamento das razões de decidir.Com tais considerações, 

rejeito os embargos de declaração. Logo, mantenho incólume os termos da 

decisão de fls. 189/193.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62353 Nr: 292-44.2016.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SANT'ANA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito formulado pela inventariante às fls. 83.

Decorrido o prazo de 30 dias, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1549-70.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE OLIVEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Antes de analisar o pedido de f. 118/118-verso, intime-se a parte 

Exequente para que cumpra integralmente as determinações de f. 117, 

especificamente quanto ao último parágrafo: indique dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito e a Tabela FIPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72300 Nr: 2302-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAOVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SALLES MICHELETTI 

- OAB:24158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 123, intimo a part Exequente para que 

indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30728 Nr: 1483-03.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Em cumprimento a decisão de fls. 93/97 e, tendo em vista o resultado da 

pesquisa BacenJud, intimo o Exequente para que indique bens 

penhoráveis do Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão do feito, na forma do art. 791, III, do CPC.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000235-67.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO VANZELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU JOSE SCHAFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo (PJe) nº 1000235-67.2020.8.11.0033 Deprecante: 2ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT Processo Origem: 4993-42.2007.811.0040 – 

Código 42198 Vistos etc. 1. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante solicitando a 

intimação do polo ativo para proceder ao recolhimento das custas 

correspondentes à distribuição desta precatória e ou comprove ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. 2. Transcorrido o prazo de 

30 (trinta) dias, com ou sem resposta, conclusos. São José do Rio 

Claro/MT, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-97.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGO CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo (Pje) nº 1000233-97.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: 

Previdenciário /Auxílio-Acidente Requerente: Kleber Rodrigo Correa da 

Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos etc. 1. 

INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis: juntar comprovante de residência (atualizado) nesta 

Comarca, porque tem-se, na espécie, competência delegada da Justiça 

Federal a qual deve se dar no foro do domicílio do segurado (CF/88, art. 

109, § 3º), e compulsando aos autos, verifica-se que o comprovante 

jungido no Id. 30019604 – Pag. 01 é pretérito, pois faz referência a fatura 

de energia elétrica de dezembro do ano 2018 e tem como titular terceiro 

estranho ao feito. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 

datada e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59690 Nr: 1246-27.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
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TRANSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:a.Intimem-se, via DJe, 

o(a/s) patrono(a/s) das partes acerca da presente decisão, bem como 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos.b.Proceda-se 

com cadastramento da empresa nomeada, intimando-a da nomeação, bem 

como para que agende data para realização da perícia, encaminhando 

cópia dos quesitos, acaso formulados pelas partes. De posse da data 

agendada, intimem-se as partes da perícia.c.Juntado o laudo pericial, 

intimem-se as partes, através de seus advogados para, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se.d.Após, conclusos.4. 

Publique-se e cumpra-se.São José do Rio Claro, 10 de março de 2020.Luis 

Felipe Lara de Souza,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24334 Nr: 1555-58.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ESPÓLIO DE 

FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte exequente para, em 

15 (quinze) dias úteis, atualizar o débito exequendo.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para análise 

do pedido de fl. 154 (pesquisa junto ao Sistema Bacenjud).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25442 Nr: 2675-39.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDLEUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Acolho os termos da petição de fls. 188/189 e, considerando a renúncia 

expressa dos valores excedentes (fl. 165), DETERMINO a expedição de 

requisição ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor do patrono 

da autora, condizente aos honorários advocatícios, calculados sobre o 

montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeça-se o competente alvará.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30496 Nr: 1251-88.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, ARI PAULO 

GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5.688/MT, JULIANO PIVA 

- OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA CORADI BRAGA - 

OAB:14.243/MT

 Vistos etc. 1. A parte exequente postulou, à fl. 251, sejam penhorados os 

direitos sobre o bem imóvel de 837,8980 ha, denominado “Fazenda 

Schawade”, que teria sido adquirida, via contrato de compra e venda, pelo 

executado Valdécio Schwade. Requereu, ainda, seja determinada a 

inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes. (...) Assim, 

nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, DEFIRO o pleito para admitir que 

a penhora recaia sobre os direitos decorrentes do contrato de compra e 

venda do imóvel objeto da matrícula n.º 1.926 do CRI de São José do Rio 

Claro/MT. INDEFIRO, no entanto, seja o nome do executado inserido em 

cadastro de inadimplentes, posto que referida medida é meio de coerção 

e, por isso, só é possível enquanto o juízo não estiver seguro, já que uma 

vez garantida à execução impõe-se o cancelamento do registro negativo 

(§ 4º, art. 782). Assim, considerando que a execução encontra-se 

segura, com a penhora ora determinada, não há como acolher o pedido da 

parte exequente, neste sentido. 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a) Intimem-se as partes, através de seus 

advogados, acerca da presente decisão. b) Elabore-se termo de penhora 

do imóvel matriculado sob número 10.561 (antiga 1.926) do CRI desta 

Comarca, nomeando-se o executado Valdecio Schwade como depositário 

do bem, após a prestação de caução idônea. c) Após, expeça-se 

mandado de avaliação e demais atos, intimando-se, ainda, o devedor e 

seu cônjuge, se for o caso, nos termos do artigo 842 do CPC, quanto aos 

termos de penhora e avaliação, bem como para que este, querendo, 

ofereça embargos no prazo legal. a) Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e, em seguida, intime-se o exequente para dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 354 Nr: 170-66.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÉLCIO JOSÉ ZENNI - 

OAB:3,313/PR, ALESSANDRO S. V. ZENNI - OAB:18,554-PR

 Vistos etc.

1. Em que pese incompletos os cálculos de fls. 288/296, em consulta ao 

Sistema Apolo, possível verificar que a planilha juntada através do Sistema 

PEA faz referência a dois valores, impossibilitando, novamente, as 

pesquisas junto ao Sistema BacenJud.

2. Assim, intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para, em 5 

(cinco) dias úteis, informar o débito exequendo, apresentando planilha 

completa e compreensível, para então poder ser efetivada a pesquisa de 

valores em contas do executado.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 2385-53.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DOS SANTOS CUSTÓDIO, ANDRESSA DOS 

SANTOS CUSTÓDIO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. (...) 2. Passo, nos termos do artigo 353 e 357, ambos do 

Código de Processo Civil, à fase de saneamento e ao julgamento conforme 

o estado do processo. (...) Assim, acolho a preliminar referente a 

prescrição das parcelas pretéritas vencidas e não pagas nos últimos 

cinco anos. 2.2. Do Saneamento Não havendo outras questões 

processuais a serem sanadas, fixo como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício 

pretendido. Na hipótese destes autos, caberá à parte autora o ônus 

probatório, porquanto, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito. Entendo necessária, para o deslinde da causa, a produção de 

prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora e das 

testemunhas a serem arroladas pelas partes, no qual delimito no máximo 

de 3 (três) para cada fato. Caso ainda não indicado, na inicial ou na 
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resposta oferecida, intimem-se as partes a apresentarem em cartório, na 

forma do artigo 357, §4º e 450 do Código de Processo Civil, o rol de 

testemunhas a serem ouvidas com antecedência mínima de 15 dias. (...) 3. 

DESIGNO a realização de audiência de instrução para o dia 18 dezoito) de 

junho de 2020, às 14h30min. 4. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16520 Nr: 1593-75.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R SOBREIRA, RUBENS SOBREIRA DE 

OLIVEIRA, NORINA PAVÃO SOBREIRA, JOSÉ RONE SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.447/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA FIGUEIREDO 

KUMUCHIAN ARAUJO - OAB:7946, JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que Liquigás 

Distribuidora S/A move em desfavor de J R Sobreira, Rubens Sobreira de 

Oliveira, Norina Pavão Sobreira e José Rone Sobreira, todos qualificados 

nos autos.

Após o trâmite regular do processo, aportou aos autos petição informando 

que as partes compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e extinção do feito após o pagamento, o qual, conforme cláusula 2, 

deu-se no ato da assinatura da petição de acordo (fls. 134/135).

 É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 134/135, e, como tal, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar a transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 

487, III, “a”, do CPC.

DETERMINO o cancelamento e a liberação de quaisquer constrições 

incidentes sobre o imóvel objeto da matrícula número 270 do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, apenas no tocante estes autos, às 

expenças do executado, conforme clásula 7, item “c”. Para tanto, 

OFICIE-SE ao Cartório competente.

DETERMINO a liberação dos valores bloqueados, conforme ofício de fl. 120 

em favor do executado, conforme cláusula 4.

Custas pela parte executada (cláusula 5 do acordo).

Verba honorária nos termos do acordo (cláusula 6).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16520 Nr: 1593-75.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R SOBREIRA, RUBENS SOBREIRA DE 

OLIVEIRA, NORINA PAVÃO SOBREIRA, JOSÉ RONE SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.447/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA FIGUEIREDO 

KUMUCHIAN ARAUJO - OAB:7946, JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogada das partes 

executadas, para informar dados bancários para expedição de Alvará 

acerca de valor fls. 120.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18929 Nr: 699-65.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA FIGUEIREDO 

KUMUCHIAN ARAUJO - OAB:7946

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que Liquigás 

Distribuidora S/A move em desfavor de J. R. Sobreira, ambos qualificados 

nos autos.

Após o trâmite regular do processo, aportou aos autos petição informando 

que as partes compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e extinção do feito após o pagamento, o qual, conforme cláusula 2, 

deu-se no ato da assinatura da petição de acordo (fls. 126/127).

 É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 126/127, e, como tal, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar a transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 

487, III, “a”, do CPC.

DETERMINO o cancelamento e a liberação de quaisquer constrições 

incidentes sobre o imóvel objeto da matrícula número 270 do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, apenas no tocante estes autos, às 

expenças do executado, conforme clásula 7, item “c”. Para tanto, 

OFICIE-SE ao Cartório competente.

DETERMINO a liberação dos valores bloqueados, conforme ofícios de fls. 

105/108 em favor do executado, conforme cláusula 4.

Custas pela parte executada (cláusula 5 do acordo).

Verba honorária nos termos do acordo (cláusula 6).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18929 Nr: 699-65.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA FIGUEIREDO 

KUMUCHIAN ARAUJO - OAB:7946

 Intimo Vossa Senhoria na qualidade de advogada da parte executada 

para informar dados bancários para transferências de valor bloqueado 

conforme fls. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56241 Nr: 1771-43.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALECIO PINOTTI, LUCILA LOPES PINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITANHANGA AGROINDUSTRIAL E MERCANTIL 

LTDA, ANTONIO CAETANO VIEIRA, LAERTE BOTELHO FEIJÓ, ROBERTO 

DE SOUZA BATISTA, RONALDO LUIZ MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALÉCIO PINOTTI - OAB:65.921 

SP, MARIANA DOCKHORN - OAB:MT 22677/0, SERGIO DRESSLER BUSS 

- OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossas Senhorias, na qualidade de advogados da parte 

requerente, para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, 

dentro do prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000172-42.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA CELIA TREVISAN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LUIS FELIPE LARA DE SOUZA PROCESSO n. 

1000172-42.2020.8.11.0033 Valor da causa: R$ 1.045,00 ESPÉCIE: 

[Transferência de cotas]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO ATIVO: Nome: 

ANA CELIA TREVISAN RODRIGUES Endereço: avenida mato grosso, 1014, 

centro, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTE JUÍZO Endereço: rua Santa Catarina, 709, centro, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da ação que é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Alvará 

Judicial da Empresa RODRIGUES & TREVISAN LTDA ME, para que a 

Requerente possa realizar qualquer transação comercial, bem como, 

expedir os documentos necessários para o correto funcionamento do 

estabelecimento em questão. DECISÃO: Vistos etc.1. Trata-se de 

ALVARÁ JUDICIAL em que se pretende autorização judicial para a 

Requerente realizar, junto a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, o 

trespasse da cota social do de cujus Ricardo Amaro Rodrigues, falecido 

em 16-11-2017, da empresa Rodrigues & Trevisan Ltda ME. É o relato do 

essencial. Fundamento e Decido. 2. DEIXO de designar audiência de 

conciliação a que faz referência o art. 334, do Código de Processo Civil, 

porque em se tratando, com na espécie, de expedição de alvará judicial, 

tem-se procedimento de jurisdição voluntária [Capítulo XV (Dos 

Procedimentos de Jurisdição Voluntária, arts. 719 e seguintes) do Título III 

(Dos Procedimentos Especiais) da Parte Especial do Código de Processo 

Civil de 2015], hipótese em que o procedimento se inicia com a ciência dos 

interessados para apresentação de eventual manifestação, não se 

aplicando os efeitos da revelia3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a.CITEM-SE por edital os possíveis interessados 

para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do 

Código de Processo Civil). b. Decorrido o prazo editalício, ABRA-SE vista 

dos autos ao Ministério Público Estadual.c. Cumpridas todas essas 

providências, conclusos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARIA MARGARETH DIAS DE CASTRO, digitei. SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-97.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGO CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo (Pje) nº 1000233-97.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: 

Previdenciário /Auxílio-Acidente Requerente: Kleber Rodrigo Correa da 

Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos etc. 1. 

INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis: juntar comprovante de residência (atualizado) nesta 

Comarca, porque tem-se, na espécie, competência delegada da Justiça 

Federal a qual deve se dar no foro do domicílio do segurado (CF/88, art. 

109, § 3º), e compulsando aos autos, verifica-se que o comprovante 

jungido no Id. 30019604 – Pag. 01 é pretérito, pois faz referência a fatura 

de energia elétrica de dezembro do ano 2018 e tem como titular terceiro 

estranho ao feito. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 

datada e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000226-08.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALEIXO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DOS SANTOS ZERI - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000226-08.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerentes: Valdir Aleixo Requerido: M. dos Santos Zeri Vistos etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA em que o Requerente postulou pelo 

parcelamento das custas e taxa judiciária. Segundo preconiza o Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte não possui condições no momento 

para o pagamento integral das despesas processuais, poderá requerer ao 

juiz, e este deferir o pagamento parcelado das custas processuais, nos 

termos do art. 98, §6º do referido diploma legal, in verbis: “Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

(...) § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento 

de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. Diante das circunstâncias e peculiaridades deste caso 

concreto, especialmente o alto valor atribuído à causa, DEFIRO o pedido de 

parcelamento de despesas processuais que o Requerente tiver de 

adiantar no curso do procedimento, a ser realizada em até 06 parcelas 
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mensais e sucessivas. Oportuno consignar que o parcelamento, ora 

deferido, é referente as custas de preparo do processo, a serem pagas 

quando da distribuição do feito, e não abrange eventuais despesas 

processuais havidas no curso do processo. 2. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a. INTIME-SE, via DJe, o patrono do 

requerente para recolher de forma parcelada as despesas processuais, 

isto é, proceder ao recolhimento da primeira parcela em até 10 (dez) dias 

úteis após sua intimação e das demais nos meses subsequentes ao 

primeiro pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

consequente extinção processual. b. Após o recolhimento da primeira 

prestação, retornem imediatamente conclusos. São José do Rio Claro, 

datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-73.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000254-73.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ODAIR DA SILVA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 08/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-58.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000255-58.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ODAIR DA SILVA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 14/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-43.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000256-43.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ODAIR DA SILVA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 15/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-28.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000257-28.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ODAIR DA SILVA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 15/05/2020 Hora: 12:15 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-80.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAETANO ROMEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000260-80.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:EDSON 

CAETANO ROMEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 14/05/2020 Hora: 12:15 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-65.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000261-65.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ELIVALDO 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 14/05/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-35.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000263-35.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ELIVALDO 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 14/05/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-20.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR BARBOSA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000264-20.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:JUNIOR 

BARBOSA DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 14/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-05.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000265-05.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:LARYSSA 

MARIANO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 15/05/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-87.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000266-87.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 15/05/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-72.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000267-72.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:NAYARA DA 

SILVA BERNARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO IBI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 15/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-57.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000268-57.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ROSANA DE 

OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 15/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-42.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-42.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ROSANGELA 

MARIANO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 15/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-27.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR AMARO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000270-27.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:NAIR AMARO DE 

FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 14/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-12.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000271-12.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA CANDIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 14/05/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-94.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000272-94.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:EVA NUNES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 14/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001133-66.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001133-66.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 12 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-51.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BORGES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001134-51.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 12 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-90.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BRAZ DA ROCHA (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO DA ROCHA (EXECUTADO)

SEBASTIAO ALVES DAS NEVES SOBRINHO (EXECUTADO)

JORGE BRAZ DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000487-90.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar o(a) parte autora para 

recolher a diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 

- CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila Rica/MT, 12 de março de 2020 

MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 

2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000670-61.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GLAUCE DE ANDRADE CARVALHO E CALLEGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR NERES DE ARAUJO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 
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com a finalidade de: Intimar a parte autora para audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 04/05/2020 às 15:00 Horas-MT no CEJUSC, bem 

como para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 

30017841. Vila Rica/MT, 12 de março de 2020. MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-11.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA DO VALE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN ALVES PINTO OAB - GO11911 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA RICA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000587-11.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar se existe interesse na designação de nova data para audiência 

de conciliação, e em caso de interesse, proceder o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ. 

Havendo dúvidas acerca de informações concernentes à diligencia, 

deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral (responsável pelo 

devido cadastramento e manutenção do sistema) no telefone (66) 

35541603- ramal 210. Vila Rica/MT, 12 de março de 2020 MIRELLY 

CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41954 Nr: 1606-16.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do descumprimento do Acórdão de fls. 104, defiro o pedido de fls. 

108/109, e determino que seja oficiado à parte Requerida, para que 

cumpra o acórdão, e IMPLANTE o benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a 

partir de nova intimação, sob pena de incorrer na multa diária, no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), até o teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), isso com fundamento no artigo 139, IV, do CPC c/c artigo 537, § 4º, 

do CPC, o que fica desde já deferido e determinado à aplicação da multa a 

partir de esgotado o prazo conferido nesta decisão para cumprimento.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 47808 Nr: 1654-04.2014.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a autarquia ré, com envio/carga dos autos, para manifestar 

sobre o pedido de habilitação e documentos juntados às fls. 111/131, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 48955 Nr: 301-89.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO OLIVEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (fls. 81/84), nos moldes 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 535 do CPC intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Não havendo impugnação aos cálculos apresentados, certifique-se e 

requisite-se o pagamento ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, como determina o Código de Processo Civil 

no artigo 535, § 3º, I.

Cadastre-se o presente feito como Cumprimento de Sentença.

 Intimem-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62447 Nr: 2491-54.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O INSS a apresentou cálculo referente às parcelas em atraso, no 

presen-te feito (fl. 55).

Devidamente intimado, a aparte autora concordou com o valor 

apresen-tado pela Autarquia, e requereu expedição do RPV (fl. 61-verso).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando o presente feito, verifica que a parte autora concorda com o 

cálculo apresentado pelo INSS. Isto posto, com arrimo nestes fundamentos 

HOMOLO-GO o cálculo de fls. 55-verso, JULGANDO PROCEDENTE os 

pedidos, nos termos do art. 487, III, do CPC, bem como, determino que a 

execução recaia sobre a importância de R$ 12.644,57 (doze mil 

seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete cen-tavos), 

referente as parcelas em atraso e R$ 1.229,48 (um mil duzentos e vinte e 

nove reais e quarenta e oito centavos), referente aos honorários de 

sucumbências, discrimi-nados no documento de fl. 55-verso.

Transitada em julgado a sentença, expeça-se a RPV, após, arquive-se 

com as formalidades legais.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23023 Nr: 396-61.2011.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS, RONEY 

CHARLEY FARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221.616/SP, OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - 

OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:22.267-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 775 de 1073



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BAKCHACHIAN 

CHALEH FERREIRA DOS SANTOS - OAB:320.228/SP, ADRIANO 

CLAUDIO PIRES RIBEIRO - OAB:159.951-A, ALTAIR TROVA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.882/PR, ANA PAULA JACOBUS PEZZI - 

OAB:269.754/SP, ANA PAULA PINTO DA SILVA - OAB:182.744/SP, 

ARIANE VOLTAN DE PAULA - OAB:18480/MS, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8.224/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431/MT, FABIO AUGUSTO CHILO - OAB:221.616/SP, 

FERNANDA PICCININ LEITE - OAB:293.700/SP, FRANCISCO JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:131.188/SP, JOYCE COELHO FEITOSA - 

OAB:11405/MS, MARIA MERCEDES FILÁRTIGA CUNHA - 

OAB:7.830/MT, NADIELLE PEREIRA LEONARDO - OAB:17929/MS, 

RENATA GONÇALVES TOGNINI - OAB:11.521/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A OAB-MT, RENATO ROMERO 

POLILLO - OAB:252.999/SP, TAIS STERCHELE ALCEDO AMBROSIO - 

OAB:194.073/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida para 

proceder o recolhimento das custas processuais para distribuição da 

Carta Precatória no juízo de Alta Floresta/MT, com a finalidade de 

inquirição da testemunha Luiz Olavo Sabino dos Santos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 12500 Nr: 2383-11.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES TEIXEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isto, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração para corrigir a 

contradição contida na sentença de fls. 92, fazendo constar no penúltimo 

parágrafo às fls. 92, que o benefício concedido no valor de 01 (um) salario 

mínimo mensal, retroagindo a data do ajuizamento da ação, qual seja 

27/12/2006.Certifique a tempestividade do recurso de Apelação 

apresentado, em seguida intime-se a apelada para contrarrazoar, no 

prazo de 15 dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do CPC.Na hipótese de 

apelação adesiva, intime-se o apelante para contrarrazões.Após, 

independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. TRF da 

1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 15581 Nr: 964-82.2008.811.0049

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indeferido o pedido de citação por edital, vez que no AR retro consta que 

o endereço do executado se encontrava FECHADO, portanto, pode ser 

tentada a citação por mandando, cumprida por Oficial de Justiça.

 Assim, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

devendo especificar o endereço da parte, no prazo de 10 (dez) dias sob 

pena de julgamento do feito sem resolução do mérito.

 Caso sobrevenha algum pedido de citação por mandando, desde já fica 

deferido, devendo ser expedido o necessário, após o recolhimento das 

custas eventualmente devidas.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 19710 Nr: 31-41.2010.811.0049

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ PEREIRA NETO - 

OAB:11.780/MT, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Como bem já restou indeferido o pedido de citação por edital outras 

vezes, INDEFIRO novamente o pedido de fls. 94, vez que nos AR retros 

consta que o executado se encontra AUSENTE, portanto, pode ser 

tentada a citação por mandando, cumprida por Oficial de Justiça.

 Assim, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

advertindo que eventual pedido repetido, sem nenhum motivo que justifique 

a repetição do pedido, será determinado o desentranhamento dos autos, 

podendo inclusive ser entendido como Atentado a Jurisdição.

 Caso sobrevenha algum pedido de citação por mandando, desde já fica 

deferido, devendo ser expedido o necessário, após o recolhimento das 

custas eventualmente devidas.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43476 Nr: 683-53.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MILZA SAUDE DA COSTA, VANILTO DA COSTA 

SAUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16170A/MT, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - 

OAB:22315/MT, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 43476.

Vistos.

Diante de qualquer documento que comprove a indeferimento do benefício 

(LOAS), junto ao Órgão Administrativo, determino a intimação da parte 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias junte-se nos autos o 

comprovante de requerimento devidamente acompanhado do 

indeferimento administrativo, sob pena de extinção do feito sem resolução 

do mérito.

 Sendo juntado o documento dê-se vista dos autos ao INSS, decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, torne os autos conclusos.

 Intimem-se.

Às providências.

Vila Rica/MT, 9 de março de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 47133 Nr: 1095-47.2014.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA MARINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de cumprimento de Sentença propostos pelo autor da 

ação em face do INSS (fl. 114/117).

A autarquia ré, em sede de Impugnação à Execução, alegou excesso de 
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execução e apresentou novo cálculo (fls. 121/124), tendo em seguida, a 

parte Exequente con-cordado com os cálculos apresentados pela 

autarquia ré (fls. 126/127).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando o presente feito, verifica-se que a parte Executada apresentou 

novo cálculo, e a Exequente manifestou-se concordando.

Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fl. 123-verso/124, JULGANDO 

PROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 

487, III, do CPC, bem co-mo, determino que a execução recaia sobre a 

importância de R$ 45.027,64 (quarenta e cinco mil vinte e sete reais e 

sessenta e quatro centavos) de parcelas atrasadas e R$ 2.690,40 (dois 

mil seiscentos e noventa reais e quarenta centavos) de honorários de 

sucumbência.

 Transitada em julgado a sentença, expeça-se a RPV, após, arquive-se 

com as formalidades legais.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 48969 Nr: 314-88.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do descumprimento do Acórdão de fls. 81, defiro o pedido de fls. 

85/86, e determino que seja oficiado à parte Requerida, para que cumpra o 

acórdão, e IMPLANTE o benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a partir de 

nova intimação, sob pena de incorrer na multa diária, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), isso com fundamento no artigo 139, IV, do CPC c/c artigo 537, § 4º, 

do CPC, o que fica desde já deferido e determinado à aplicação da multa a 

partir de esgotado o prazo conferido nesta decisão para cumprimento.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53956 Nr: 1028-14.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ANDRADE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do descumprimento do Acórdão de fls. 80, defiro o pedido de fls. 

87/88 e determino que seja oficiado à parte Requerida, para que cumpra o 

acórdão, e IMPLANTE o benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a partir de 

nova intimação, sob pena de incorrer na multa diária, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), isso com fundamento no artigo 139, IV, do CPC c/c artigo 537, § 4º, 

do CPC, o que fica desde já deferido e determinado à aplicação da multa a 

partir de esgotado o prazo conferido nesta decisão para cumprimento.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62453 Nr: 2497-61.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MESSIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARIA JOSE MESSIAS RIBEIRO propôs a presente Ação Previdenciária 

Rural de Pensão por Morte, em face do Instituto Nacional da Seguridade 

Social - INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Os presentes autos foram protocolados em 23/10/2017.

 Durante o trâmite processual, após apresentação da contestação, 

intimada a parte Requerente através de seu procurador, requereu a 

desistência do feito, e consequente extinção nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil (fls. 45).

Sendo devidamente intimada, a Autarquia ré deixou transcorrer in albis, 

sem qualquer manifestação (fls. 47-verso e 48).

Após vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial. Decido.

Em analise preliminar dos presentes autos, deve-se aplicar com base no 

NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 45.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas, ante a gratuidade concedida às fls. 95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40486 Nr: 43-84.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÁCIO VARGAS LEITE - 

OAB:20.350/GO, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (fls. 136/139), nos 

moldes do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 535 do CPC intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Não havendo impugnação aos cálculos apresentados, certifique-se e 

requisite-se o pagamento ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, como determina o Código de Processo Civil 

no artigo 535, § 3º, I.

Cadastre-se o presente feito como Cumprimento de Sentença.

 Intimem-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43317 Nr: 568-32.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCL, FCL, MARLENE CANOVA, ESPOLIO DE JOSÉ 

BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:
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 Vistos.

No presente feito, antes da prolação sentença, e após a audiência de 

instrução e julgamento, foi determinada a juntada do requerimento 

administrativo. Com a juntada, o INSS apresentou contestação (fls. 

97/109).

 Assim, DETERMINO a intimação da parte Requerente para querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo legal.

Após, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto as provas já 

produzidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

aproveitamento das provas já produzidas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 12455 Nr: 2346-81.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY SEBASTIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A fim de evitar dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes, 

tenho por bem determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial, para 

elaboração dos cálculos.

 Após, abram-se vistas às partes para se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias, primeiramente a parte Requerente em seguida a parte 

Requerida.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, me venha os autos 

conclusos para decisão.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60315 Nr: 1355-22.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BANDEIRA AGUIAR COMERCIO ME, 

DIULIANO DIAS SOBRINHO, JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, ANA WILMA DOS 

ANJOS BATISTA, MARIQUEZE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23380 Nr: 657-26.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DA SILVA MARINHO, INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco)dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18362 Nr: 1370-69.2009.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON JOSÉ CESILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MACHADO NETO, LUIZ CARLOS 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MARTINS FONTES - 

OAB:4837-A/MT, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FONTES - 

OAB:5.187-A/MT, VALTER DA SILVA COSTA - OAB:2516/GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono ospresentes autos para intimação da parte autora para 

proceder o recolhimento das custas judiciais para distribuição da Carta 

Precatória expedida nos autos, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55728 Nr: 1839-71.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MENDES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17088-O, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60384 Nr: 1383-87.2017.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO- CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NORDETE 

DE MATO GROSSO- CONOMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Autos nº 60384.

Vistos.

 Considerando a finalidade da missiva e ante o petitório de fls. 51/60, 

DETERMINO que seja extraídos e remetidos às cópias das fls. 40/66, ao 

Juízo Deprecante para que delibere e informe nos autos o necessário, 

para fins da continuidade no cumprimento da missiva.

 Oficie. Cumpra-se.

Às providências

Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24773 Nr: 1463-61.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDETE CEMIM, PAULO SÉRGIO RAMIRO, KATIA 

PEREIRA BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000231-24.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

OSENIR CAMARGO DE SOUZA (REQUERENTE)

DEUSILIA MARTINS DE SOUZA CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTO GARCAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 1000231-24.2020.8.11.0035. 

REQUERENTE: DEUSILIA MARTINS DE SOUZA CAMARGO, OSENIR 

CAMARGO DE SOUZA REQUERIDO: ALTO GARCAS CARTORIO DE 

REGISTRO CIVIL Vistos, etc. Atendidos os requisitos formais do art. 260 

do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE na forma deprecada, SERVINDO 

cópia desta como MANDADO. Em caso de falta de documento ou de 

diligência a ser custeada pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo 

deprecante, por meio eletrônico, visando à regularização no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de devolução. Verificando que o ato deva ser 

praticado em outra Comarca, em razão do caráter itinerante da carta 

precatória, REMETA-A, comunicando à origem. Após o cumprimento ou 

resultando negativo o ato, DEVOLVA-SE a missiva, independentemente de 

despacho nesse sentido, observando-se a disciplina dada na CNGC, 

consignando nossas homenagens. Cumpra-se. Às providências. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000228-69.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE (REQUERENTE)

DARLA MARTINS VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOTTA DA SILVA (ESPÓLIO)

GILBERTO MOTTA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 1000228-69.2020.8.11.0035. 

REQUERENTE: MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE, DARLA MARTINS 

VARGAS ESPÓLIO: JOSE MOTTA DA SILVA INVENTARIANTE: GILBERTO 

MOTTA DA SILVA Vistos, etc. Atendidos os requisitos formais do art. 260 

do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE na forma deprecada, SERVINDO 

cópia desta como MANDADO. Em caso de falta de documento ou de 

diligência a ser custeada pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo 

deprecante, por meio eletrônico, visando à regularização no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de devolução. Verificando que o ato deva ser 

praticado em outra Comarca, em razão do caráter itinerante da carta 

precatória, REMETA-A, comunicando à origem. Após o cumprimento ou 

resultando negativo o ato, DEVOLVA-SE a missiva, independentemente de 

despacho nesse sentido, observando-se a disciplina dada na CNGC, 

consignando nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-59.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO CAJANGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (REU)

 

Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observarem, com espeque nos princípios da 

proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC). 

ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50643 Nr: 2410-50.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Lopes de Oliveira, Jeremias Lopes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Pelo exposto, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

absolver o denunciado DANIEL LOPES DE OLIVEIRA das sanções 

previstas no artigo 129, § 9º c/c art. 147, na forma do artigo 69 (concurso 

material), todos do Código Penal, e o denunciado JEREMIAS LOPES DE 

OLIVEIRA das sanções do artigo 147 do Código Penal.Por consequência 

REVOGO as medidas cautelares impostas aos acusados na concessão 

de liberdade provisória (ref. 48).Publique-se. Intimem-se.Procedam-se às 

comunicações de praxe.Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62914 Nr: 889-02.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLS FARGO BANK NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Jordão Natacci 

- OAB:221.683-SP, Reinaldo Anieri Júnior - OAB:167.138

 IMPULSIONO os autos ao Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40025 Nr: 1250-58.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO PEREIRA MARTINS COMERCIO-ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC GARMES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.549-A, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530/MT., 

ROBERTA BEATRIZ DO

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO DOS SANTOS 

ALVES - OAB:OAB/MT 20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 020732A

 IMPULSIONO os autos a autora para que aponte os termos de seu 

prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37983 Nr: 506-63.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdS, ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 IMPULSIONO os autos ao requerido, com a seguinte finalidade: Vistos, 

etc. Tendo em vista o teor da certidão de ref. 61, REITERE-SE a intimação 

do causídico curador especial, para que, no prazo 05 (cinco) dias, 

apresente memoriais, sob pena de ser destituído do múnus que lhe foi 

atribuído. Na sequência, por haver interesse de menor, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40006 Nr: 1236-74.2015.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445, José Martins - 

OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora com a seguinte finalidade: Vistos, etc. 1. 

Defiro o requerimento de ref. 34. Cadastre-se o patrono ali indicado para 

receber as intimações de forma exclusiva. Retire-se o segredo de justiça 

e o indicador de prioridade na tramitação (urgência) do presente feito. 2. 

No mais, tendo em vista a inércia do procurador em praticar atos 

processuais indispensáveis ao regular andamento da demanda, INTIME-SE 

a parte autora, pessoalmente, e por publicação no DJE, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover o regular andamento do processo, advertindo 

que a contumácia ensejará a extinção do processo, sem resolução do 

mérito, em virtude do abandono (art. 485, inciso III, do CPC). 3. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se, após, VOLTEM conclusos para 

as deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62918 Nr: 893-39.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPAGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: abel Sguarezi - 

OAB:8.347-MT, àlvaro da Cunha Neto - OAB:12.069-MT, EDENIR RIGHI 

- OAB:8484

 IMPULSIONO os autos à Administradora Judicial, nos seguintes termos:. 

Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1855 Nr: 13-68.1987.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bamerindus s/a. Financiamento, Crédito e Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Amaurício Lemos Rolim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes - 

OAB:13.249/MT, Rubens Pereira Fagundes - OAB:2181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1. Tendo em vista que o dinheiro, em espécie ou em depósito 

ou aplicação em instituição financeira detém preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados (inciso I e §1º do art. 835, CPC), DEFIRO o 

pedido de pesquisa via sistema BACENJUD a fim de encontrar valores e 

ativos financeiros suficientes para satisfazer a obrigação exequenda.2. 

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, a tentativa de 

PENHORA ONLINE, via sistema Bacenjud, bloqueando os valores 

constantes nas contas da parte executada JOÃO MAURÍCIO LEMOS 

ROLIM, inscrito no CPF sob o nº 232.951.800-59, até o limite de R$ 

108.537,31 (cento e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e um 

centavos), juntando-se aos autos cópia da operação. 3. Sendo frutífera a 

diligência, ainda que parcialmente, INTIME-SE o executado para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do 

CPC. No caso de o devedor não ter procurador constituído nos autos, este 

deverá ser intimado pessoalmente, por meio de carta com aviso de 

recebimento.4. A intimação do devedor será dispensada em caso de 

bloqueio de quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de 

cobrir o valor das custas e despesas processuais (art. 836 do CPC), a 

qual será desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo. 5. Se vier 

aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade, na 

sequência, privilegiando o contraditório, INTIME(M)-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, após, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30058 Nr: 1055-15.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aparecido Vasco Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Jesus de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1. Tendo em vista que o dinheiro, em espécie ou em depósito 

ou aplicação em instituição financeira detém preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados (inciso I e §1º do art. 835, CPC), DEFIRO o 

pedido de pesquisa via sistema BACENJUD a fim de encontrar valores e 

ativos financeiros suficientes para satisfazer a obrigação exequenda.2. 

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, a tentativa de 

PENHORA ONLINE, via sistema Bacenjud, bloqueando os valores 

constantes nas contas da parte executada ANTONIO JESUS DE SOUZA, 

inscrito no CPF sob o nº 304.092.411-72, até o limite de R$ 2.638,65 (dois 

mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) 

juntando-se aos autos cópia da operação. 3. Sendo frutífera a diligência, 

ainda que parcialmente, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do CPC. No caso de 

o devedor não ter procurador constituído nos autos, este deverá ser 

intimado pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento.4. A 

intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de quantia 

ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor das 

custas e despesas processuais (art. 836 do CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo. 5. Se vier aos 
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autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade, na 

sequência, privilegiando o contraditório, INTIME(M)-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, após(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46965 Nr: 506-92.2017.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 IMPULSIONO os autos para intimar o advogado Alcir Oliveira da Silva a fim 

de que tome ciência de sua nomeação como dativo. Em caso de aceite, 

desde já fica intimado a apresentar contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 505-73.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, VANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, BRUNO DE MOURA AMANCIO, VINICIUS ALVES CORREIA 

BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior - OAB:15193, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A

 Nos termos da CNGC, considerando que o sentenciado VINICIUS ALVES 

CORREIA BARZOTTO manifestou interesse em recorrer da sentença, 

IMPULSIONO ao seu patrono para que, no prazo legal, apresente a peça 

recursal cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62895 Nr: 870-93.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edésio Rodrigues Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o impugnado reside em zona rural, necessário o 

recolhimento da diligência de oficial de justiça. Assim, IMPULSIONO os 

autos a autora para que realize tal providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44946 Nr: 1541-24.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito a parte autora reiterando o 

impulsionamento(Ref.17)datado de 24/08/2017, para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça(Ref.16)a segur descrita:Certifico e 

dou fé, que no cumprimento ao mandado de execução, dirigi-me nesta 

cidade sito Rua Dom Aquino nº 687, estando lá, procedi a citação do 

executado ANTONIO DA SILVA. Aceitou as cópias, ciente do Prazo. 

Certifico ainda que após ter decorrido o prazo lagal, constei que o 

executado não havia pago a execução e nem oferecido bens em garantia 

da execução. Para o seu devido cumprimento da execução, busca em 

cartório de Registro de Imóvel tem custas: busca em nome do executado 

R$ 20,64 certidão da Matricula do imóvel R$ 18,23 e o registro da penhora 

do imóvel valor de R$ 64,40. sendo assim devolvo o presente mandado 

aguardando determinações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48088 Nr: 1006-61.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VASCO LIMA, Wagner de Souza 

Santos, Edilson Francisco Munis Júnior, Carlos André de Jesus, BRUNO 

SEVERINO DA CONCEIÇÃO, JUNIOR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542, Jackson Ricardo Freier - OAB:13.420/MT, 

MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759, RENAN 

ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o Dr. Anderson Oliveira de Souza, declinou da 

nomeação (ref. 523), destituo-o do munus atribuído. Por conseguinte, 

nomeio o Dr. DIOMATTON FERNANDES ROJAS, inscrito na OAB/MT nº 

25.491/0 para patrocinar a defesa técnica dos denunciados CARLOS 

ANDRÉ DE JESUS e BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO.

INTIME-SE o cusídico nomeado, nos termos do despacho anterior.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-54.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR VINICIUS DA SILVA CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000229-54.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

EDSON MAIA REU: ARTHUR VINICIUS DA SILVA CARVALHO Vistos, etc. 

1. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS, 

distribuída no Juízo da Vara Única desta Comarca, todavia, verifica-se que 

a petição inicial foi endereçada para o Juízo da Comarca de Barra do 

Garças/MT, igualmente, o contrato firmado pelas partes elegeu o foro 

daquela cidade para dirimir as questões contratuais. 2. Ao que tudo indica, 

esse Juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. 

Porém, considerando que é vedado ao juiz proferir decisão surpresa (art. 

9º e 10º, CPC), INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre eventual incompetência deste Juízo, sob pena de 

declinação da competência de ofício. 3. Certificado o prazo sem 

manifestação ou havendo a informação de que a ação foi distribuída 

equivocadamente, desde já, declino da competência, determinando a 

remessa do feito ao Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, com as 

providências e baixas necessárias. 4. Diversamente, voltem conclusos. 5. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000212-18.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATHEUS VINICIUS CUNHA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000212-18.2020.8.11.0035. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: MATHEUS VINICIUS CUNHA ROSA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, ajuizada por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em desfavor 

de MATHEUS VINICIUS CUNHA ROSA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 1.1. Aduz que celebrou contrato de abertura de crédito com 

cláusula de alienação fiduciária para aquisição do veículo marca Hyundai, 

Modelo: HB20 1.0L Confort PL, Chassi: 9BHBG51CAKP942208, 

Ano/modelo 2018, Cor: BRANCA, Placa: QCU-3537, Renavan: 

1165001290, que deveria ser pago em parcelas mensais. 2. Aduz, ainda, 

que obrigação não foi cumprida, porquanto, requer, liminarmente, a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e citação da parte 

devedora, sob pena de procedência da ação com a consolidação da 

propriedade e posse do bem apreendido. 3. Pois bem. 4. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessária a comprovação da 

mora e do inadimplemento por parte do devedor. 5. Analisando os 

documentos que instruem a inicial, verifica-se a existência de 

verossimilhança, diante da demonstração da constituição de alienação 

fiduciária em garantia sobre o bem objeto do presente pedido e da 

comprovação da mora, com a entrega de notificação extrajudicial via 

correio. 6. Assim, provado o inadimplemento e a mora da parte ré, na 

forma exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, por intermédio de 

protesto extrajudicial/notificação dirigida ao endereço indicado pela parte 

ré quando da contratação, assiste à parte autora o direito de perseguir a 

coisa através de ação de busca e apreensão, com fundamento no 

Decreto-lei nº 911/69. 7. Por outro lado, há o justo receio de que a parte 

autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e possibilidade de sua 

ocultação, objetivando impedir a aplicação do ordenamento jurídico. 8. 

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Decreto Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04, DEFIRO A LIMINAR pleiteada. 9. 

Expeça-se MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça apreender o veículo, marca Hyundai, Modelo: HB20 1.0L Confort 

PL, Chassi: 9BHBG51CAKP942208, Ano/modelo 2018, Cor: BRANCA, 

Placa: QCU-3537, Renavan: 1165001290, onde quer que o encontre e 

depositá-lo em mãos do representante legal do requerente, ou de quem 

este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. 10. O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14, do 

Decreto-Lei n. 911/69). 11. Proceda-se a VISTORIA do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, quilometragem, arbitrando-se o seu valor, entre outras 

características que se mostrem relevantes. 12. Após a execução da 

liminar, CITE-SE a parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. 13. Consigno que, para reaver 

o bem apreendido, o requerido deverá realizar o pagamento da 

integralidade da dívida (consistente nos valores apresentados e 

comprovados pelo credor na peça inicial, consoante o Recurso Repetitivo 

nº 1.418.593/MS), acrescidos das custas processuais e honorários 

advocatícios, que para o caso de pronto pagamento arbitro em 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do débito, hipótese em que o bem lhe será 

restituído livre do ônus. 14. Proceda-se ao BLOQUEIO administrativo do 

veículo, através do Sistema RENAJUD. Com a comunicação de apreensão 

do veículo, mediante juntada do mandado devidamente cumprido, VOLTEM 

os autos conclusos para o desbloqueio administrativo, nos termos do art. 

3º, § 9º do Decreto-Lei n. 911/69. 15. O mandado poderá ser cumprido 

com os benefícios do § 2º, artigo 212, do CPC e, se necessário, mediante 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxílio policial para efetivo cumprimento da medida. 16. Apresentada 

contestação, a parte autora deve ser intimada para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 351 do CPC, podendo 

a parte autora corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. 17. Após a apresentação 

da impugnação ou esgotado o prazo, certifique-se e, posteriormente, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 369, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. 18. 

Certifique-se o pagamento das diligências do Oficial de Justiça, se 

necessário, intime-se a parte requerente para que efetue o pagamento, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 19. Esclareço da prescindibilidade de 

requerimento de expedição de carta precatória e que a parte interessada 

poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o 

veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em 

comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal 

requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o 

caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo, nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 911/69, incluído pela 

Lei n. 13.043, de 2014. 20. Deixo, neste momento, de designar audiência 

de conciliação em razão do exposto pelo requerente na inicial, informando 

a despretensão na realização da solenidade, em virtude das tentativas 

frustradas de composição com o requerido pelas vias extrajudiciais. 21. 

Atente-se a Secretaria para que as publicações judiciais sejam efetuadas 

exclusivamente no nome dos advogados subscritores da inicial, conforme 

requerido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, na data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000133-39.2020.8.11.0035
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MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))
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WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000133-39.2020.8.11.0035. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, ajuizada por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em desfavor 

de WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 1.1. Aduz que celebrou contrato de abertura de crédito com 

cláusula de alienação fiduciária para aquisição do veículo, marca Fiat, 

Modelo: Toro Freedom Road 1, Chassi: 98822611XJKB41845, Ano/modelo 

2017, Cor: branca, Placa: QCB2888, Renavan: 1124973637, que deveria 

ser pago em parcelas mensais. 2. Aduz, ainda, que a obrigação não foi 

cumprida, porquanto, requer, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, e citação da parte devedora, sob pena de 

procedência da ação com a consolidação da propriedade e posse do bem 

apreendido. 3. Pois bem. 4. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, necessária a comprovação da mora e do inadimplemento por parte 

do devedor. 5. Analisando os documentos que instruem a inicial, 

verifica-se a existência de verossimilhança, diante da demonstração da 

constituição de alienação fiduciária em garantia sobre o bem objeto do 

presente pedido e da comprovação da mora, com a entrega de notificação 

extrajudicial via correio. 6. Assim, provado o inadimplemento e a mora da 

parte ré, na forma exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, por 

intermédio de protesto extrajudicial/notificação dirigida ao endereço 

indicado pela parte ré quando da contratação, assiste à parte autora o 

direito de perseguir a coisa através de ação de busca e apreensão, com 

fundamento no Decreto-lei nº 911/69. 7. Por outro lado, há o justo receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e 

possibilidade de sua ocultação, objetivando impedir a aplicação do 

ordenamento jurídico. 8. Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes 

do Decreto Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada. 9. Expeça-se MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça apreender o veículo, marca Fiat, Modelo: 

Toro Freedom Road 1, Chassi: 98822611XJKB41845, Ano/modelo 2017, 

Cor: branca, Placa: QCB2888, Renavan: 1124973637, onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do requerente, ou 

de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão 

judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. 10. O 

devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14, do 
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Decreto-Lei n. 911/69). 11. Proceda-se a VISTORIA do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, quilometragem, arbitrando-se o seu valor, entre outras 

características que se mostrem relevantes. 12. Após a execução da 

liminar, CITE-SE a parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. 13. Consigno que, para reaver 

o bem apreendido, o requerido deverá realizar o pagamento da 

integralidade da dívida (consistente nos valores apresentados e 

comprovados pelo credor na peça inicial, consoante o Recurso Repetitivo 

nº 1.418.593/MS), acrescidos das custas processuais e honorários 

advocatícios, que para o caso de pronto pagamento arbitro em 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do débito, hipótese em que o bem lhe será 

restituído livre do ônus. 14. Proceda-se ao BLOQUEIO administrativo do 

veículo, através do Sistema RENAJUD. Com a comunicação de apreensão 

do veículo, mediante juntada do mandado devidamente cumprido, VOLTEM 

os autos conclusos para o desbloqueio administrativo, nos termos do art. 

3º, § 9º do Decreto-Lei n. 911/69. 15. O mandado poderá ser cumprido 

com os benefícios do § 2º, artigo 212, do CPC e, se necessário, mediante 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxílio policial para efetivo cumprimento da medida. 16. Apresentada 

contestação, a parte autora deve ser intimada para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 351 do CPC, podendo 

a parte autora corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. 17. Após a apresentação 

da impugnação ou esgotado o prazo, certifique-se e, posteriormente, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 369, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. 18. 

Certifique-se o pagamento das diligências do Oficial de Justiça, se 

necessário, intime-se a parte requerente para que efetue o pagamento, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 19. Esclareço da prescindibilidade de 

requerimento de expedição de carta precatória e que a parte interessada 

poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o 

veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em 

comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal 

requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o 

caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo, nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 911/69, incluído pela 

Lei n. 13.043, de 2014. 20. Deixo, neste momento, de designar audiência 

de conciliação em razão do exposto pelo requerente na inicial, informando 

a despretensão na realização da solenidade, em virtude das tentativas 

frustradas de composição com o requerido pelas vias extrajudiciais. 21. 

Atente-se a Secretaria para que as publicações judiciais sejam efetuadas 

exclusivamente no nome dos advogados subscritores da inicial, conforme 

requerido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, na data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000044-50.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

ISAC DOS SANTOS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C./C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS 

C/C DANOS MORAIS, ajuizada por ISAC DOS SANTOS em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes devidamente 

qualificadas nos autos. Regularmente citado, o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa. Instado a se 

manifestar, o autor reiterou o pedido de concessão de tutela de evidência, 

com fundamento no inciso IV, do art. 311, do CPC. É o relatório. 

Fundamento e decido. No caso em exame, denota-se que a pretensão da 

parte autora é de que a autarquia requerida (INSS) seja condenada em 

obrigação de fazer, consistente na correção dos descontos de pensão 

alimentícia que estão sendo realizados em seu benefício previdenciário, 

bem como, de pagar indenização por danos morais e materiais, 

decorrentes do ato ilícito praticado. Como se viu, a matéria discutida na 

presente lide não é de cunho previdenciário, pois consiste na apuração de 

falha no serviço público federal, fulcrada na responsabilidade civil, 

diversamente da questão envolvendo às partes e Direito Previdenciário 

(qualidade de segurado do autor e benefícios devidos pela previdência), 

de modo que, resta afastada a atuação deste Juízo por força da 

competência delegada atribuída, excepcionalmente, pelo art. 103, §3º, da 

CF/88. Neste sentido, trago à baila julgados de nossos tribunais: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 128.098 - PE (2013/0136371-7). 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS 

ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AJUIZADA 

CONTRA O INSS. INCIDÊNCIA DO ART. 109, I, DA CF. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 109, § 3º, DA CF. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL DECISÃO: (...) Passo a decidir. No caso examinado, foi 

ajuizada ação de reparação de danos ajuizada por Luiz Manoel da Silva 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face dos prejuízos 

causados pela não concessão de benefício previdenciário no âmbito 

administrativo, posteriormente concedido na esfera judicial. O art. 109, § 

3º, da Constituição Federal estabelece: "Serão processadas e julgadas na 

justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as 

causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, 

sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se 

verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam 

também processadas e julgadas pela justiça estadual". Efetivamente, não 

há falar, no caso concreto, na aplicabilidade do referido dispositivo 

constitucional, pois o autor da ação indenizatória não ajuizou a pretensão 

na condição de segurado da previdência social, mas controvérsia que 

envolve eventuais danos materiais causados pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Assim, considerando que a pretensão indenizatória 

foi formulada contra autarquia federal, incide o disposto no art. 109, I, da 

Constituição Federal, que determina aos juízes federais processar e julgar 

"as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas 

à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Sobre o tema, a orientação 

desta Corte Superior: (..) 1. Cuida-se de conflito negativo de competência 

instaurado entre o Juízo Federal e o Juízo Estadual, nos autos de ação de 

indenização por danos materiais e morais ajuizada por empregado 

celetista contra o INSS, por ato praticado por médico-perito da autarquia. 

2. A causa não se refere à ação de indenização por danos decorrentes 

de acidente de trabalho formulada pelo empregado contra o empregador, 

de modo que não incide o art. 114, VI, da Constituição da República. 3. 

Funda-se a ação na responsabilidade da Administração Pública pelos atos 

praticados por seus agentes no exercício da função, conforme preceitua 

o § 6º do art. 37 da Carta Magna. Logo, a competência deve ser atribuída 

na conformidade do que dispõe a primeira parte do art. 109, I, da Carta 

Magna. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça 

Federal, o suscitado." (CC 106.797/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, 

DJe 22.10.2009). "PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ATO ADMINISTRATIVO 

PRATICADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 

1. Tratando-se de ação de reparação por dano moral que tem como 

fundamento ato administrativo, supostamente indevido, praticado pelo 

INSS, é competente para o seu processamento e julgamento a Justiça 

Federal Comum, por não se tratar na hipótese de demanda relativa a 

benefício previdenciário ou dano material ou moral decorrente de acidente 

de trabalho. 2. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça 

Federal Comum da Seção Judiciária do Estado de São Paulo." (CC 

54.773/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.3.2006, p. 136). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. I. Compete à Justiça Federal o julgamento de ação de 

rito ordinário com a finalidade de obter a condenação do Instituto Nacional 

do Seguro Social ao pagamento de indenização por danos materiais e 

morais decorrentes de ato ilegal praticado pelos agentes da Autarquia. 

Precedente do c. STJ. II. Agravo de instrumento provido. (Agravo de 

Instrumento nº 0020831-30.2012.4.03.0000/SP, 4ª Turma do TRF da 3ª 

Região, Rel. Alda Basto. j. 21.03.2013, unânime, DE 05.04.2013). Destarte, 
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nos ditames do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal tem-se por 

afastada a competência da Justiça Estadual, porquanto, a controvérsia 

versa sobre obrigação de fazer e reparação de danos civis, que tem 

como fato gerador ato administrativo praticado pela autarquia federal 

(procedeu com desconto da pensão alimentícia sobre o valor integral do 

benefício e não sobre o salário mínimo). Assim, este juízo estadual é 

absolutamente incompetente para processar e julgar a causa. A 

competência deve ser atribuída à Justiça Federal, a teor do art. 109, inciso 

I, da Constituição Federal. Diante do exposto, em consonância com art. 64, 

§1º, do CPC, considerando tratar-se de competência absoluta, reconheço 

de ofício a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação, por conseguinte, DECLINO da competência, determinando a remessa 

dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária de Rondonópolis/MT, 

procedendo-se as anotações e baixas necessárias. Salvo decisão em 

sentido contrário, conservar-se-ão os atos e efeitos das decisões 

emanadas deste juízo, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo 

juízo competente (art. 64, §4 do CPC). Às providências. Cumpra-se Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000268-51.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

WALDINEY DA SILVA PINTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE – AUXÍLIO ACIDENTE, 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por WALDINEY DA 

SILVA PINTO, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL RECEBO a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo 

diploma legal. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Diante dos documentos 

apresentados nos autos e da natureza da demanda, DEFIRO A 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do disposto no artigo 98 do Código 

Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, caso 

seja constatada a capacidade financeira da parte beneficiária. III– DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Por meio do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. Sendo assim, DEIXO DE DESIGNAR 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, pois o expediente conciliatório 

traria morosidade, atentando contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. IV – DA PERÍCIA Por se tratar de concessão de 

benefício de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido de 

tutela antecipada, verifico que a demanda exige a realização de perícia 

médica. Assim, NOMEIO como perito o Dr. Diógenes Garrio 

Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente de compromisso, 

cujos honorários correrão por conta do Estado, no valor de R$370,00 

(trezentos e setenta reais), valores estes que serão reajustados 

anualmente, nos termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho 

de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas da perícia serem atribuídas ao 

final à parte sucumbente. Deverão ser agendados pelo expert, em até 15 

dias, os exames necessários não só as respostas dos questionários 

alinhavados, mas para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, 

sobre a doença do paciente. O prazo para conclusão dos trabalhos e 

apresentação de laudo circunstanciado será de 30 (trinta) dias. O perito 

deverá informar a este juízo e às partes, com antecedência, a data e o 

local de realização da perícia, consoante art. 474 do NCPC. INTIMEM-SE as 

partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme art.465, 

§1º do NCPC. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do 

CJF. Além dos quesitos a serem formulados pelas partes, indico, desde já, 

os quesitos do Juízo a ser respondido pelo médico: a) Queixa que o(a) 

periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial ou à audiência de instrução e julgamento acarretará a 

extinção do processo por abandono. Postergo o pedido de tutela de 

urgência, para momento posterior à triangularização processual, 

notadamente, realização da perícia. V – DA CONTESTAÇÃO Cite-se a 

parte requerida para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta dias) - 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificada de 

que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Apresentada contestação, ABRA-SE vista à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000844-78.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEY DA SILVA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000844-78.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

WALDINEY DA SILVA PINTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por WALDINEY DA SILVA PINTO, em 
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desfavor da seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

todos qualificados na exordial. A parte Autora foi devidamente intimada 

para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil e se manifestou no id. n.º 28966872, informando que 

protocolou o requerimento administrativo (via correios – AR), no dia 

04/10/2019, qual foi recebido no dia 15/10/2019 e até então não houve 

resposta. É o relato do que basta. Fundamento e decido. Como é cediço, 

no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) No caso dos autos, verifica-se que, 

existe apenas uma carta – AR, encaminhado para a Seguradora Lider e 

recebida no dia 15/10/2019, não havendo nenhuma comprovação de que o 

requerente tivesse instruído o pedido com a documentação necessária, ou 

que tenha diligenciado no sentido ter seu requerimento atendido pela 

seguradora, não tendo informado sequer o número do sinistro. A simples 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo não é o suficiente 

para demonstrar a resistência da parte requerida. Dessa forma, não 

restou evidenciada a negativa do pagamento pela seguradora, vez que a 

documentação apresentada não indica a existência pretensão resistida. 

Portanto, considerando que o autor não comprovou nos autos a recusa ao 

pleito administrativo, caracterizada está a ausência de interesse 

processual da parte autora na presente lide, tendo em vista a ausência de 

pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção do Poder 

Judiciário. Em situação análoga, veja o entendimento firmado no âmbito do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO 

DEMONSTRADA. PROCESSO PENDENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e 

824.704, passou a entender que, não obstante o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em casos de cobrança de seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo e, por consequência, a 

recusa de pagamento, para que se configure o interesse de agir, o que, 

frise-se, não se confunde com esgotamento das vias administrativas. Se 

existem documentos pendentes para instrução do procedimento 

administrativo, é forçoso concluir que não se sabe, ainda, se a 

seguradora recusará o pedido de indenização formulado pelo requerente. 

Dessa feita, não restou configurado o interesse de agir, devendo ser 

mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.” 

(TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 

17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Na mesma trilha tem se posicionado o 

TJGO: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALHA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA 

DE NEGATIVA DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não só o 

requerimento administrativo deve ser demonstrado, mas também, a 

negativa do pedido, não se podendo equiparar à negativa do pleito o fato 

do processo encontrar-se parado por falha de instrução não 

complementada pelo segurado. 2. O documento apresentado pelo 

Requerente/Apelante se revela insuficiente para comprovar a negativa do 

pedido administrativo. 3. É bem verdade que não se exige o exaurimento 

administrativo para o recebimento da indenização, no entanto, é preciso 

que fique caracterizado que, ao menos, houve tentativa de se buscar o 

direito na via administrativa e que o mesmo foi negado. APELAÇÃO 

CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 

5533746-48.2018.8.09.0067, Rel. CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª 

Câmara Cível, julgado em 06/06/2019, DJ e de 06/06/2019). (grifo nosso) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INDISPENSÁVEL. INFORMAÇÃO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO CANCELADO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prévio requerimento administrativo 

do seguro DPVAT é indispensável para a comprovação do interesse 

processual da parte em obter o pagamento pela via judicial, sendo que sua 

ausência enseja a extinção do processo sem resolução de mérito (artigos 

330, III e 485, VI, do CPC). 2. Não evidenciado o indeferimento do pedido na 

via administrativa ou atraso na apreciação deste pleito, ou ainda, 

pagamento a menor do valor postulado, aptos a caracterizar a pretensão 

resistida, não há justificativa para a propositura da presente demanda, 

diante da falta de uma condição da ação, razão pela qual é medida 

impositiva a manutenção da sentença que indeferiu a exordial e extinguiu o 

feito sem resolução do mérito. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0099771-14.2017.8.09.0006, Rel. 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 25/02/2019, DJ e 

de 25/02/2019).(grifo nosso) Por este viés, carecendo a parte autora de 

interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento da 

ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 
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indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que não houve triangularização 

processual. Interposto recurso de apelação, voltem os autos conclusos 

para exercício do juízo de retratação (art. 331, §1º, CPC), diversamente, 

PRECLUSA a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em 

julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC), após, REMETAM-SE os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000120-63.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES OAB - MT2022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY SOUZA BARBOSA (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000120-63.2020.8.11.0092. 

RECONVINTE: ANTONIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 

RECONVINDO: SHIRLEY SOUZA BARBOSA INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, retifique os polos ativo e passivo da ação, 

a fim de indicar os titulares do direto material em discussão (alimentos), 

sob pena de indeferimento da inicial. ALTO TAQUARI, 12 de março de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000182-40.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA CRUVINEL VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELMA MARTINS BORGES OAB - GO52590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000182-40.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

VANUSA CRUVINEL VIEIRA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Vistos, etc. Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os pressupostos 

legais da justiça gratuita, juntando aos autos os seus três últimos 

comprovantes de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de 

Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de 

que se possa analisar, em profundidade, se faz jus ao benefício pleiteado. 

Nesse ponto, ressalto que, consoante decidiu o e. TJMT, no AI 

1003856-79.2017.8.11.0000, “O benefício em tela tem por escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, 

evidentemente, não é este o caso do Agravante”. Acrescente-se, ainda, 

que “revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais 

que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo 

de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Fica 

facultado à parte o recolhimento das custas no mesmo prazo acima 

estabelecido. Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos. INTIME-SE. Alto Taquari, 12 de março de 2020. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000179-85.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA CRUVINEL VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELMA MARTINS BORGES OAB - GO52590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000179-85.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

VANUSA CRUVINEL VIEIRA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Vistos, etc. Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os pressupostos 

legais da justiça gratuita, juntando aos autos os seus três últimos 

comprovantes de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de 

Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de 

que se possa analisar, em profundidade, se faz jus ao benefício pleiteado. 

Nesse ponto, ressalto que, consoante decidiu o e. TJMT, no AI 

1003856-79.2017.8.11.0000, “O benefício em tela tem por escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, 

evidentemente, não é este o caso do Agravante”. Acrescente-se, ainda, 

que “revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais 

que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo 

de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Fica 

facultado à parte o recolhimento das custas no mesmo prazo acima 

estabelecido. Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos. Alto Taquari, 12 de março de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000180-70.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA CRUVINEL VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELMA MARTINS BORGES OAB - GO52590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000180-70.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

VANUSA CRUVINEL VIEIRA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Vistos, etc. Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os pressupostos 

legais da justiça gratuita, juntando aos autos os seus três últimos 

comprovantes de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de 

Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de 

que se possa analisar, em profundidade, se faz jus ao benefício pleiteado. 

Nesse ponto, ressalto que, consoante decidiu o e. TJMT, no AI 

1003856-79.2017.8.11.0000, “O benefício em tela tem por escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 
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salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, 

evidentemente, não é este o caso do Agravante”. Acrescente-se, ainda, 

que “revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais 

que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo 

de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Fica 

facultado à parte o recolhimento das custas no mesmo prazo acima 

estabelecido. Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos. INTIME-SE. Alto Taquari, 12 de março de 2020. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito (em substituição legal)

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000511-52.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA CRUVINEL VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELMA MARTINS BORGES OAB - GO52590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000511-52.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

VANUSA CRUVINEL VIEIRA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Vistos, etc. Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os pressupostos 

legais da justiça gratuita, juntando aos autos os seus três últimos 

comprovantes de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de 

Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de 

que se possa analisar, em profundidade, se faz jus ao benefício pleiteado. 

Nesse ponto, ressalto que, consoante decidiu o e. TJMT, no AI 

1003856-79.2017.8.11.0000, “O benefício em tela tem por escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, 

evidentemente, não é este o caso do Agravante”. Acrescente-se, ainda, 

que “revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais 

que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo 

de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Fica 

facultado à parte o recolhimento das custas no mesmo prazo acima 

estabelecido. Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos. INTIME-SE. Alto Taquari, 12 de março de 2020. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito (em substituição legal)

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000181-55.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA CRUVINEL VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELMA MARTINS BORGES OAB - GO52590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000181-55.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

VANUSA CRUVINEL VIEIRA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Vistos, etc. Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os pressupostos 

legais da justiça gratuita, juntando aos autos os seus três últimos 

comprovantes de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de 

Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de 

que se possa analisar, em profundidade, se faz jus ao benefício pleiteado. 

Nesse ponto, ressalto que, consoante decidiu o e. TJMT, no AI 

1003856-79.2017.8.11.0000, “O benefício em tela tem por escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, 

evidentemente, não é este o caso do Agravante”. Acrescente-se, ainda, 

que “revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais 

que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo 

de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Fica 

facultado à parte o recolhimento das custas no mesmo prazo acima 

estabelecido. Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos. INTIME-SE. Alto Taquari, 12 de março de 2020. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito (em substituição legal)

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000184-10.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA CRUVINEL VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELMA MARTINS BORGES OAB - GO52590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000184-10.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

VANUSA CRUVINEL VIEIRA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Vistos, etc. Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os pressupostos 

legais da justiça gratuita, juntando aos autos os seus três últimos 

comprovantes de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de 

Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de 

que se possa analisar, em profundidade, se faz jus ao benefício pleiteado. 

Nesse ponto, ressalto que, consoante decidiu o e. TJMT, no AI 

1003856-79.2017.8.11.0000, “O benefício em tela tem por escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, 

evidentemente, não é este o caso do Agravante”. Acrescente-se, ainda, 

que “revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais 

que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo 

de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Fica 

facultado à parte o recolhimento das custas no mesmo prazo acima 

estabelecido. Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos. INTIME-SE. Alto Taquari, 12 de março de 2020. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito (em substituição legal)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-39.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos com o fim de 

intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, a proceder o 

devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato na comarca de 

destino. ALTO TAQUARI, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 
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está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000800-82.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA VANO & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito do Município de Alto Taquari MT (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

da Justiça - CNGC, ante o decurso do prazo sem apresentação das 

informações pelo impetrado, impulsiono estes autos por certidão com a 

finalidade de intimar a parte impetrante, por meio de seu procurador, para 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal. ALTO TAQUARI, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45444 Nr: 3013-49.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARINHO SILVA DOS SANTOS, Cpf: 

06800487155, Rg: 2.877.065-0, Filiação: Marinho Manoel dos Santos e 

Silvania da Silva Souza, data de nascimento: 09/03/1996, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, solteiro(a), Telefone 66-99659-2466. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia proposta pelo Ministério Público do 

estado de Mato Grosso em face de Marinho Silva dos Santos, por suposta 

prática da conduta capitulada no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, 

ambos do Código Penal Brasileiro.

Despacho: Cód. nº 454441) Presentes os pressupostos processuais e as 

condições para o exercício da ação penal, além da justa causa, RECEBO a 

DENÚNCIA. (art. 396 do CPP).2) Proceda-se a CITAÇÃO do(s) 

denunciado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, através de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396-A do CPP), devendo o Sr. 

Oficial de Justiça indagá-lo(s) se possui(em) condições para 

contratar(em) advogado. Em caso negativo, volte concluso para 

nomeação de defensor dativo para representá-lo(s) em Juízo.3) Conforme 

exige o artigo 974, inciso II, da CNGC/MT, determino a comunicação do 

recebimento da denuncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, 

sendo o caso, a Delegacia de Polícia de onde se originou o inquérito, bem 

como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).4)Ciência ao Ministério Público.Alto 

Taquari/MT, 15 de junho de 2018. Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Nunes da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 06 de março de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41181 Nr: 627-46.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero dos Santos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - Alto 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 AUTOS Nº: 627-46.2017.811.0092 – Código 41181

ESPÉCIE: Ação Previdenciária – Instrução e Julgamento

 DATA E HORÁRIO: 11 de março de 2020, às 13h30min (MT)

 JUIZ: Fabio Alves Cardoso

PRESENTES

Ausentes as partes e advogados.

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA:

 HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da ação manifestada pela parte autora na 

petição de Ref. 46, motivo pelo qual extingo o processo, sem análise do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Condeno o autor no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.

 Transitada em julgado, arquivem-se.

 Publicada em audiência.

 Intimem-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

[assinatura digital]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50533 Nr: 2195-63.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cofco Internacional Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048, THIAGO SOARES GERBASI - OAB:300.019/SP

 TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS Nº: 2195-63.2018.811.0092 – Código 

50533ESPÉCIE: Ação Ordinária – Instrução e Julgamento DATA E 

HORÁRIO: 11 de março de 2020, às 12h45min (MT) JUIZ: Fabio Alves 

C a r d o s o P R E S E N T E S P A R T E  A U T O R A :  D o u g l a s  J ú n i o r 

TurchettiADVOGADO DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula 

L e a l A D V O G A D O  D A  P A R T E  R É :  R o n a l d o  D i a s 

FrasseiOCORRÊNCIASAberta a audiência o juiz tentou a conciliação, que 

restou infrutífera.Iniciada a instrução, foram ouvidas as testemunhas 

Maurício Joel de Sá (RG nº 3.955.143-8 SSP/PR) Leandro Marcílio da Silva 

(RG nº 57678461 SSP/PR) e Márcio Antônio Montagna (RG n. 13268163 

SSP/MT).O(s) depoimento(s) prestado(s) foi(ram) armazenado(s) 

digitalmente e o(s) arquivo(s) digital(is) respectivo(s) será(ão) gravado(s) 

em mídia adequada, e posteriormente juntado(s) aos autos, sendo vedada 

a divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo.As partes requereram a apresentação de 

memoriais finais escritos.
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41131 Nr: 582-42.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Maurício Anjos de Moura, Fernando 

Claudio de Moura Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMERSON MAURÍCIO ANJOS DE MOURA, 

Cpf: 01108954103, Rg: 5090822536, Filiação: Ruthe Beatriz dos Anjos e 

Matheus Rogério Padilha, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face do denunciado acima indicado, pela 

suposta prática do delito incurso nos arts. 297 e 304, do CP c/c art. 29 do 

CP.

Despacho: Defiro a cota ministerial de fl. 186 e 192 e determino:I - Diante 

da certidão de fls.199, nos termos do art. 363, § 1º, do CPP, ante a não 

localização do réu Emerson Maurício Anjos de Moura, determino sua 

citação por meio de edital (prazo 15-dias).II - Diante da certidão de fl. 129, 

e pela ausência de Defensoria Pública instalada nesta Comarca, nomeio o 

Dr. Edson Roberto Castanho OAB/MT 8.825, para patrocinar a defesa do 

réu Fernando Claudio de Moura Oliveira em juízo, os honorários 

advocatícios serão arbitrados posteriormente.Intime-o da presente 

nomeação bem como para apresentação da defesa prévia.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Nunes da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 09 de março de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13640 Nr: 390-32.2005.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio José Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini, Ana Priscila Netzlaff 

Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS

 Certifico que decorreu o prazo sem a manifestação da parte executada 

Ana Priscila Netzlaff Bernini, razão pela qual, nos termos da legislação 

vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22127 Nr: 939-32.2011.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Claudio de Moura Oliveira, Emerson 

Maurício Anjos de Moura, Clemeilton Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP, 

Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo solicitado, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33066 Nr: 810-22.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Oliveira da Silva - ME, Welton Oliveira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para se manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33858 Nr: 28-78.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Diante do transito em julgado (Ref. 112) cumpra-se o dispositivo da 

sentença de (Ref. 80).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43940 Nr: 2238-34.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato de Souza Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O-MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na denúncia para:a) ABSOLVER o acusado RAIMUNDO NONATO DE 

SOUSA BEZERRA da imputação de prática da conduta prevista no artigo 

147 do Código Penal, não haver prova da existência do fato, nos termos 

do art. 386, II, do CPP.b) CONDENÁ-LO, pela prática do crime previsto no 

artigo 129, §9º do Código Penal.Em observância às diretrizes do artigo 68 

do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Analisadas as diretrizes do 

artigo 59 do CP, constato que o acusado é primário. No que diz respeito à 

culpabilidade, circunstâncias, consequências, verifico que são próprios 

dos delitos dessa natureza. Os motivos são o da espécie. O réu é 

tecnicamente primário. Inexistem nos autos informações que permitam a 

aferição da personalidade e conduta social. Por fim, não há informações 

de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do 

delito.Nesse cenário, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção. 

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, nem causas de 

aumento ou diminuição de pena.Assim, fica o acusado RAIMUNDO 

NONATO DE SOUSA BEZERRA definitivamente condenado à pena de 3 

(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO..Fixo o REGIME INICIAL ABERTO para o 

cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. 

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, uma vez que o delito foi praticado com o emprego de violência 

contra a mulher (art. 44, I, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 
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11.340/2006).Presentes os requisitos do art. 77 do CP, aplico a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, por 2 (DOIS) ANOS, cujas 

condições serão estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. Certificado 

o trânsito em julgado: (...). Deixo de condenar o réu no pagamento das 

custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei.P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13533 Nr: 284-70.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PRADO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Zacarias - 

OAB:93.848-B/SP, Aparecido Gonçalves - OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - OAB:3.958/MT

 Nos termos da decisão de fls.167, certifico servindo a presente para 

INTIMAR a parte exequente para que informe nos autos, conta bancária 

para onde serão direcionados os valores vinculados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48866 Nr: 1576-36.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silber Alves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Valeiro Rezende - 

OAB:26934/MT

 Considerando o teor do Ofício de Ref. 63, e tendo em vista a falta de 

tempo hábil, redesigno a audiência para o dia 6 de maio de 2020, às 14h30 

(MT).

Comunique-se o juízo deprecado para fins de agendamento da 

videoconferência para oitiva da testemunha Jhonathan, na forma indicada 

no Ofício de Ref. 63.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49323 Nr: 1708-93.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir do Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDENIR DO ROSÁRIO, Cpf: 

60792973968, Rg: 23301864, Filiação: Marcelino Mendes Hilário e Pracídia 

do Rosário, data de nascimento: 06/01/1967, brasileiro(a), natural de 

Mamboré-PR, ensacador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia proposta pelo Ministério Publico do 

estado de Mato Grosso em face de Valdenir do Rosário, por suposta 

prática da conduta capitulada no artigo 306, caput, do CTB e art. 14, 

"caput" da Lei 10.826/2003.

Despacho: 1) Presentes os pressupostos processuais e as condições 

para o exercício da ação penal, além da justa causa, RECEBO a 

DENÚNCIA. (art. 396 do CPP).2) Proceda-se a CITAÇÃO do(s) 

denunciado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, através de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396-A do CPP), devendo o Sr. 

Oficial de Justiça indagá-lo(s) se possui(em) condições para 

contratar(em) advogado. Em caso negativo, voltem conclusos para 

nomeação de advogado atuante nesta Comarca para representá-lo(s) em 

Juízo. 3) Conforme exige o artigo 974, inciso II, da CNGC/MT, determino a 

comunicação do recebimento da denuncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, sendo o caso, a Delegacia de Polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC).4) Ciência ao Ministério Público.Alto 

Taquari/MT, 14 de agosto de 2018. Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Nunes da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 11 de março de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22988 Nr: 702-61.2012.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Luis Antkiewicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alex de Melo, Prefeitura Municipal de 

Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estéfani de Castro Gomes - 

OAB:21.514/MT, Neusa Fátima Antikiewicz - OAB:21.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT, LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA - OAB:17448/A-MT

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para fins de 

intimação da parte REQUERIDA para proceder a distribuição da carta 

precatória em anexo, para a Comarca de Castanhal PS - PA, bem como, 

recolher as custas e taxas da distribuição e a diligência do oficial de 

Justiça apresentando os comprovantes para a Comarca deprecada.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000109-34.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY CARNIELO LOUZADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA LUNARDI PERUCHI (REU)

EDINEI PERUCHI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO 

PROCESSO n. 1000109-34.2020.8.11.0092 Valor da causa: R$ 400.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO (S): 

Nome: SHIRLEY CARNIELO LOUZADA Endereço: Rua Marçal Batista, 905, 

Centro, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 POLO PASSIVO(A): Nome: 

EDINEI PERUCHI Endereço: RUA MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS, 701, 

JARDIM PRIMAVERA II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-104 Nome: 

LIGIA LUNARDI PERUCHI Endereço: RUA MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS, 

701, JARDIM PRIMAVERA II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-104 

CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS 

AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma 

dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos termos da ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, caso queiram, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 

pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: Segundo os exatos termos da 

inicial"A autora é possuidora do imóvel usucapiendo de forma mansa, 

pacifica e ininterrupta, sem oposição de quem quer que seja há mais de 22 

(vinte e dois anos) anos, tempo em que juntamente com seu ex-marido 

construíram sua residência e fixaram moradia. Insta salientar, a autora 

exerce a posse exclusiva do imóvel desde o dia 15 de setembro de 2010, 

isto é, desde sua separação de fato com seu ex-marido Roberto Carlos 

Lunardi, mediante ordem judicial de separação de corpus, nos autos sob 

n.º 1003-76.2010.811.0092, Código 20861, e até hoje permanece, onde 
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provê todas as despesas com manutenção, conservação do imóvel e 

pagamento de impostos, agua, energia, etc, conforme comprovantes 

anexos. A autora juntamente com seu ex-marido adquiriu o imóvel do Sr. 

Renato Sanini e sua esposa Rosane Terezinha Sanini, conforme contrato 

de compra e venda em anexo, firmado em 18 de dezembro de 1997, sendo 

um lote, onde construíram o imóvel e fixaram residência. Vale esclarecer, 

a autora participou de todas as etapas da construção do imóvel, sendo 

que escolheu cada detalhe da casa, como azulejos, moveis, modelo do 

jardim, piscina, cortinas, dentre outros. Ocorre que, seu ex-marido, 

falecido em 19 de junho de 2018, fraudulentamente, vez que controlava 

todos os negócios da família, firmou escritura de compra e venda do 

imóvel, na data de 20 de fevereiro de 2004, para os requeridos Edinei 

Peruchi (cunhado) e Ligia Lunardi Peruchi (irmã), na clara intenção de 

prejudicar a autora. Sendo assim, conforme escritura em anexo, datada de 

20 de fevereiro de 2004, os requeridos teriam se tornado proprietários do 

imóvel, há aproximadamente 16 (dezesseis anos), contudo, jamais tiveram 

posse do imóvel, tanto que a autora permaneceu na posse do imóvel, sem 

qualquer oposição, e lá reside até os dias de hoje. Destarte, inúmeras são 

as provas documentais, conforme comprovantes e fotos anexas, e 

testemunhais de que a autora é possuidora do imóvel de forma exclusiva 

há aproximadamente 10 (dez) anos e somadas ao período em que 

conviveu com seu ex-marido, há mais de 22 (vinte e dois) anos, tempo 

mais que suficiente para lhe garantir a usucapião do imóvel em tela, no 

qual reside de forma mansa, pacifica e ininterrupta, sem qualquer 

contestação..." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote de terras 

situado na zona urbana desta cidade, com área de 1.250,00m², medindo 

vinte e cinco metros de frente, por cinquenta metro da frete aos fundos 

(25,00x50,00mts), dentro dos seguintes limites e confrontações: frente 

para Rua Marçal Batista; lado direito com a Rua Jeronimo Marques; Lado 

Esquerdo com o Lote n.º 07, e aos fundos com o Lote n. 03. Sendo o Lote 

8, da Quadra 09. Registrado na Matrícula 1559, do Cartório de 1º Oficio da 

Comarca de Alto Taquari/MT. DESPACHO/ DECISÃO: "CITE-SE a parte 

demandada para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, art. 335 do CPC, com as advertências do art. 344 do CPC. 

CITEM-SE os confinantes do imóvel e seus cônjuges, se casados forem, 

na forma do art. 246, § 3º, do CPC, com as advertências do art. 344 do 

CPC. CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus 

incertos e desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma 

dos artigos 259, incisos I e III, do NCPC. NOTIFIQUEM-SE, via postal, com 

aviso de recebimento, os representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a cada um dos referidos entes 

cópia da inicial e dos documentos que a instruiu, consignando o prazo de 

30 dias para manifestação." E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS, digitei. ALTO TAQUARI, 12 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000385-02.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOFIEGO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000385-02.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: ANGELICA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: MARCELO 

LOFIEGO DA SILVA Conforme I.D 30057288, as partes entabularam novo 

acordo em relação ao pagamento dos alimentos exequendos. Dado vista 

ao Ministério Público, o mesmo não se opôs à homologação (I.D 

30187906). Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, 

decidindo a lide com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. Revogo a decretação 

da prisão civil do executado e determino o cancelamento da expedição de 

mandado de prisão junto ao BNMP. Arbitro honorários advocatícios aos 

advogados nomeados para a defesa das partes em juízo no importe de 2 

(dois) URH. Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as 

baixas necessárias. Ciência ao Ministério Público. P.I ALTO TAQUARI, 12 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-22.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JACOB - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDEILTON TORRES ALBUQUERQUE OAB - SP373746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS NOVO MUNDO LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que serve a 

presente certidão para fins de intimar a parte autora e seus advogados 

para comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

28.04.2020, às 14 horas (horário de Cuiabá - MT), que se realizará nesta 

Comarca de Alto Taquari no endereço constante no cabeçalho, bem como 

acerca da r. decisão constante no ID 30185273, que indeferiu a tutela de 

urgência. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais. Alto 

Taquari - MT, 12 de março de 2020. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário do Juizado Especial Portaria n.º 08/2018-DF

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52220 Nr: 142-75.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro André da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Acolho a manifestação ministerial em seus memoriais finais (ref. 44), 
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adoto-a como razões de decidir, e absolvo o acusado de todas as 

imputações que lhe foram feitas nestes autos, nos termos do artigo 386, 

VII, do CPP.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

P.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-22.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JACOB - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDEILTON TORRES ALBUQUERQUE OAB - SP373746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS NOVO MUNDO LTDA (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000265-22.2020.8.11.0092. AUTOR: SIDNEI JACOB - ME REU: INDUSTRIA 

E COMERCIO DE LATICINIOS NOVO MUNDO LTDA Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos com 

pedido de tutela de urgência proposta por SIDNEY JACOB (REAL 

PANIFICADORA) em face da INDÚSTRIA E COMÉRCIO LATICÍNIOS NOVO 

MUNDO LTDA, ambos devidamente qualificados. Aduz que nunca tivera 

qualquer enlace jurídico com a demanda. Todavia, em 05 de fevereiro de 

2020, fora surpreendida pelo apontamento de protesto da duplica mercantil 

nº 0014832 e nº 0901/0000001405 do Banco no valor de R$ 420,75 

(quatrocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) e emolumentos do 

cartório perfazendo o valor total de R$ 505,67 (quinhentos e cinco reais e 

sessenta e sete centavos). Alega ainda que o Requerente não é devedor 

do valor representado na cártula, não tendo dela adquirido mercadorias e 

nem obtido prestação de serviços que justificasse tal emissão, 

tratando-se da conhecida “duplicata fria”, onde o suposto credor a emite 

para levantar dinheiro e procede a seu desconto na rede bancária. 

Ressalta que após o recebimento do aviso de protesto do Cartório, entrou 

em contato de imediato com a Requerida, via celular e Whatzapp, pedindo 

providências, para se evitar o aludido protesto, uma vez que desconhece 

a origem da referida duplicata emitida em seu nome, pois, nunca teve e 

nem tem quaisquer transação comercial com esta empresa. Por fim, Relata 

que fez inúmeros contatos telefônicos junto à ao departamento financeiro 

da empresa requerida, em datas e horários diversos, tentando resolver o 

problema amigavelmente, sobre o qual, nunca obteve solução. Requer em 

sede de tutela antecipada que a Reclamada exclua o seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, eis que não reconhece o débito cobrado. É 

o sucinto relato. DECIDO. DECIDO. Inicialmente, esclareço que a tutela de 

urgência será concedida somente quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do NCPC. Pois bem, em 

sede de cognição sumária e superficial, entendo que a parte autora não 

logrou êxito em demonstrar os requisitos acima elencados, o que impõe o 

indeferimento da tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela de 

urgência. À conciliadora para designação da audiência. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Intime-se. ALTO TAQUARI, 12 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47787 Nr: 197-89.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Código: 47787

Vistos em campanha pela justiça paz em casa.

Tendo em vista a realização da Campanha Justiça pela Paz em Casa – 16ª 

Edição (09 a 13/03/2020), que tem por objetivo ampliar as efetividades das 

ações que envolvem a violência doméstica contra mulher e feminicídio, 

concentrando esforços para agilizar e impulsionar os processos relativos 

à matéria passo a analisar o presente feito.

Considerando que a advogada nomeada declinou do encargo (ref. 86), 

nomeio o Drº. Dionir Adriano Contreira, advogado militante nesta urbe para 

continuar na defesa do denunciado. Providencie a Secretaria do Juízo as 

comunicações necessárias. Intime-se com urgência o d. causídico para 

informar se aceita o encargo. Caso positivo, arbitro a título de honorários 

advocatícios a quantia de 06 UHRs, o que equivale ao valor de R$ 

5.571,09 (cinco mil quinhentos e setenta e um reais e nove centavos). 

Deverá ainda a secretaria da vara providenciar a habilitação do patrono 

nestes autos.

 Em prosseguimento ao feito, antecipo a audiência de instrução para o dia 

01/04/2020 às 13h40min.

 Intime-se pessoalmente o réu, a vítima e as testemunhas residentes nesta 

Comarca, devendo ser expedido carta precatória quanto as testemunhas 

residentes fora desta Comarca.

 Advirta(m)-se a(s) testemunha(s) de que o não comparecimento 

injustificado poderá importar em condução coercitiva, bem como incidirá na 

aplicação de multa e processamento por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas das diligências (artigos 218 e 219, 

CPP).

Sem prejuízo arbitro os honorários da advogada anteriormente nomeada 

em 04 URH’s, nos termos da tabela da OAB, tendo em vista que a mesma 

apresentou a resposta à acusação. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se a respetiva certidão.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

 Apiacás-MT, 11 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49697 Nr: 442-66.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdS, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFN, AMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O, Jose Bruno Magalhaes - OAB:MT0016147O, Ricardo 

Hanysz Souza Rhoden - OAB:25993/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente, considerando o parecer 

ministerial juntado em 11/03/2020, impulsiono os presentes autos para 

proceder a intimação DAS PARTES, POR INTERMÉDIO DE SEUS 

PROCURADORES, a se manifestar e especificar as provas que ainda 

pretendem produzir, justificar sua pertinência, sob pena de indeferimento, 

no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-94.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARTINS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora da decisão que INDEFERIU a TUTELA, bem como 

para que, querendo, impugne a contestação apresentada pela parte 
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requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-88.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000015-88.2019.8.11.0038 AUTOR(A): ADEMIR DIAS DE SOUZA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado. Diante da manifestação das partes, substituo o debate 

oral por razões finais escritas, nos termos do art. 364, §2º do NCPC. 

Após, volte-me concluso para sentença. Saem intimados. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de março de 2020 - 16:17:27. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000158-77.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA OAB - MT0015351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000158-77.2019.8.11.0038 AUTOR(A): DAIANA LUDIMILA COELHO 

RADOS REU: LEOMIR DIAS REIS Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE 

FAMÍLIA– NCPC, art. 693 e ss. -, ajuizado pelas partes em epígrafes, cuja 

audiência de instrução e julgamento para a produção de provas outras foi 

designada para o dia 10 de março de 2020, às 13h30min, contudo, há 

manifestação do requerido no sentido de redesignação, justificando a 

impossibilidade de comparecer ao ato devido a problemas de saúde - 

juntou atestado médico. Isso posto e diante da necessidade de produção 

de provas outras, CANCELO a audiência anteriormente designada e 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova ora lno dia 24 de 

março de 2020, às 14h30min – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes através do seu(sua) 

advogado(a)constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e 

para que, caso não tenham feito,apresentem rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre 

que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho - 

NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451. Ademais, ADVIRTO que as substituições 

somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art.451, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação dessa forma por carta com 

aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição,assim como importa desistência a inércia na 

realização da intimação por carta com aviso –NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 

3º -, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 455, §4º -, 

que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à intimação da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria Pública. A 

testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 455, § 

5º -, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Faça-o, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cientifique a representante do 

Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., 

assim como porque há interesse de incapaz – NCPC, art. 698 -, emque há 

necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal 

por carga, remessa ou meio eletrônico - Lein. 8.625/93, art. 41, IV c/c 

NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-15.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES OAB - RO6454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000753-76.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. L. (REQUERENTE)

C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação apresentada junto 

à carta precatória devolvida.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60291 Nr: 464-05.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Torres de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 (...) .Isso posto, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento 

da ação, um dos elementos do interesse de agir e, com a finalidade de 

evitar o dispêndio de tempo e o desgaste da Justiça Pública com um 

processo que, inevitavelmente, perderia sua utilidade, DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE de MAURÍCIO TORRES DE SOUZA, por reconhecer, ex 

ofício – CPP, art. 61 –, em virtude de ter ocorrido a PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, tudo com fundamento no art. 107, IV, 

c/c art. 109, VI, todos do CP.Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de emolumentos 

despesas e custas o Ministério Público, nos atos de ofício - Lei Estadual n. 

7.603/2001, art. 3º, IV.Transitada em julgado, arquive com as baixas e 

anotações devidas.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública/Advogado, atendendo ao disposto no art. 1.387 da CNGC, in 
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verbis:“Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato”.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18043 Nr: 13-24.2008.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claro de Jesus, Aderaldo Oliveira de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:21786/O, Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:9869, Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que foi designada audiência de instrução para 

o dia 13/5/2020, contudo, não será possível sua realização pois trata-se 

de feriado municipal. Assim, por que pendente, REDESIGNO a AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO para o dia 10 de junho de 2020 (quarta-feira), às 

14h30min, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe ciência de que o 

processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que deixar de 

comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, 

art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na 

Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, seu(s) 

Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s), 

expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes em outras 

Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças necessárias – CPP, 

art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..

Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se 

for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, independentemente de 

determinação judicial, deverá ser intimada para falar sobre a testemunha 

não encontrada e que por ela tenha sido arrolada”, providência que deve 

ser realizada pela Secretaria.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20692 Nr: 1701-21.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvisson Geraldo de Araujo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rondeli, Mario Lucio Rossi, Pedro Elpidio 

Seron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Muller - OAB:5841-B, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattas - 

OAB:2308/MT

 Intimação das partes para informarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e 

ss. -, bem como para manifestarem nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 74-69.2014.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdOE, TOdS, ROdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:MT 

8310B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da 

Paz - Fcarp - OAB:, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474/O

 Intimação da parte executada acerca do inteiro teor da petição 

protocolada nos autos na presente data, ref. 89.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69339 Nr: 1520-39.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Alves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Convenção dos Ministros das Assembléias de 

Deus do Estado de Mato Grosso - COMADEMAT, Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus de Araputanga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônia Martins da Silva - 

OAB:MT/ 3067, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:MT/ 

19600/O

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - 

RITO/PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss.. ajuizada por DARCI 

ALVES BORGES em desfavor da CONVENÇÃO DE MINISTROS DA 

ASSEMBLEIA DE DEUS DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMADEMAT – 

e da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ARAPUTANGA, em 

que a parte autora pugnou pela designação de audiência de instrução.A 

audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 24 de março 

de 2020 (terça-feira), às 15h, contudo, há manifestação do requerido 

pugnando pela redesignação do ato, considerando que o patrono possui 

audiência outra na mesma data e horário, a qual foi agendada 

anteriormente.Isso posto e diante da necessidade de produção de provas 

outras, REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 19 de 

maio de 2020 (terça-feira), às 14h – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18974 Nr: 2276-63.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Freitas Barbosa, Claudinei Donizete 

Tonholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Lazaro José Gomes Júnior - 

OAB:8125/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para informarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e 

ss. -, bem como para manifestarem nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 794 de 1073



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19308 Nr: 327-67.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Luzia da Silva Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Marchetto, Natalino Francisco da Silva, 

Antônio Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Nelson Zuchetti Junior - 

OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4816/MT

 Intimação das partes para informarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e 

ss. -, bem como para manifestarem nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22667 Nr: 1440-22.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Guevara Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE Seguradora S/A, Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abilio Diamantino Francisco 

Bogado - OAB:SP/ 145.430, Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Gustavo Vettorato - OAB:OAB/MT 11.001-A, Maria 

Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT, Mina Entler Cimini - 

OAB:194569/SP

 Intimação das partes para informarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e 

ss. -, bem como para manifestarem nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25628 Nr: 1669-45.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Dalmina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Monteiro de Barros 

- OAB:10.477 OAB/PR

 Intimação das partes para informarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e 

ss. -, bem como para manifestarem nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53479 Nr: 828-45.2013.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Clailton 

Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cassia Faria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Bruna Gabriela Zanrosso - OAB:MT/ 15.679, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:MT/ 16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução da missiva, juntada nos autos no dia 10/3/2020 , ref. 35.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55675 Nr: 506-88.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila de Oliveira Gregorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400

 Intimação das partes para informarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e 

ss. -, bem como para manifestarem nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103686 Nr: 3069-16.2018.811.0038

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Wágina Antunes Otoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, suficientemente provados os dados, demonstrado a 

necessidade/interesse na retificação do assento de nascimento no 

Registro Civil, assim como presente manifestação favorável do(a) 

representante do Ministério Público, RESOLVO O MÉRITO, acolho os 

pedidos formulados na ação e os julgo PROCEDENTE O PEDIDO – NCPC, 

art. 487, I c/c Lei n. 6.015/73, art. 109, § 4º - para o fim de 

AUTORIZAR/DECRETAR a movificação da forma pleiteada na exordial e 

determinar/ordenar a expedição de mandado, com a indicação de que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 

98 e ss. -, para que seja RETIFICADO o prenome da requerente, sendo 

UÁGINA.Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 

de condená-la em honorários advocatícios, em decorrência do tipo de 

ação/procedimento – jurisdição voluntária sem parte adversa ou lide -, 

ausência de angularização da demanda com a citação de parte adversa, 

bem como sucumbência da requerente.Após o trânsito em julgado ou 

renúncia expressa das partes quanto ao prazo de eventual recurso de 

apelação com ambos os efeitos – Lei n. 6.015/73, art. 109, § 3º -, expeça 

o necessário ao Serviço de Registro Civil da Cidade de Reserva do 

Cabaçal-MT.Por fim, atendido isso e providência necessárias, ARQUIVE o 

processo eletrônico com as cautelas e baixas.Ciência à representante do 

Ministério Público.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56334 Nr: 1056-83.2014.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAB, ADBdS, MKBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:6702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeison Batista de Almeida - 
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OAB:MT/ 24495-B, Joacir Mauro da Silva Junior - OAB:MT/ 14.325, 

Maysa Seraglio Furrer - OAB:MT 25.979

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE ALIMENTOS – Lei n. 5.478/1968 e CC/2002 -, ajuizada 

por A. D. B. da S. e M. K. B. da S., ambas representadas por sua genitora 

Valdilena Alves Borges em desfavor de WILSON TEODORO DA SILVA, em 

que as provas serão verificadas de acordo com o disposto na legislação 

processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO a 

intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 

269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se desejam 

a produção de alguma prova pendente ou a realização de audiência de 

instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 -, 

especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença.

Sem prejuízo disso, faço a juntada da decisão proferida por 

Desembargadore(a)s do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

e DETERMINO o integral cumprimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97308 Nr: 177-37.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayse Fernanda Botelho 

Barros - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que o instituto requerido informasse 

acerca da implantação do benefício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25791 Nr: 1834-92.2010.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maior Construções Ltda, Adma Figueiredo de Aquino, 

Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Genivaldo Jorge Soalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27321 Nr: 768-43.2011.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araputanga/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maior Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464, Vicente Andreotto Júnior - Procurador do 

Município - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Intimação das partes para informarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e 

ss. -, bem como para manifestarem nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-46.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ULDRISCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010083-46.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: FRANCISCO ULDRISCH 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a 

relação de credores atualizada, que servirá como base para o exercício 

da opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 
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prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de novembro de 2019 - 16:15:21. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-46.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ULDRISCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010083-46.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: FRANCISCO ULDRISCH 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a 

relação de credores atualizada, que servirá como base para o exercício 

da opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de novembro de 2019 - 16:15:21. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))
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SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000803-05.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CLEUZA ANUNCIATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS em face de 

SABEMI SEGURADORA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 
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DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que a requerida vem efetuando descontos indevidos em sua conta 

bancária/aposentadoria, gerando danos que devem ser indenizados. 

Apesar das alegações da requerente, o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato assinado pela autora. Em que pese às argumentações 

do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-05.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000803-05.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CLEUZA ANUNCIATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS em face de 

SABEMI SEGURADORA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 
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DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que a requerida vem efetuando descontos indevidos em sua conta 

bancária/aposentadoria, gerando danos que devem ser indenizados. 

Apesar das alegações da requerente, o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato assinado pela autora. Em que pese às argumentações 

do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 
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Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000810-94.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IVAIR MEDEIROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por IVAIR 

MEDEIROS em desfavor de BANCO BRADESCO. Sustenta a parte 

reclamada ilegitimidade passiva, alegando que os empréstimos foram 

realizados junto ao BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e SABEMI 

SEGURADORA S.A, tendo a autora proposto ação em desfavor das 

respectivas empresas. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, verifico que a ação fora proposta de forma indevida em 

desfavor da ora requerida, sendo que a as cobranças foram realizadas 

pelas empresas BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e SABEMI 

SEGURADORA S.A. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

parte ré, e, com amparo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente 

reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000810-94.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IVAIR MEDEIROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por IVAIR 

MEDEIROS em desfavor de BANCO BRADESCO. Sustenta a parte 

reclamada ilegitimidade passiva, alegando que os empréstimos foram 

realizados junto ao BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e SABEMI 

SEGURADORA S.A, tendo a autora proposto ação em desfavor das 

respectivas empresas. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, verifico que a ação fora proposta de forma indevida em 

desfavor da ora requerida, sendo que a as cobranças foram realizadas 

pelas empresas BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e SABEMI 

SEGURADORA S.A. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

parte ré, e, com amparo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente 

reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000800-50.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CLEUZA ANUNCIATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por 

CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO. 

Sustenta a parte reclamada ilegitimidade passiva, alegando que os 

empréstimos foram realizados junto ao BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. e SABEMI SEGURADORA S.A, tendo a autora proposto ação em 

desfavor das respectivas empresas. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, verifico que a ação fora proposta de forma 

indevida em desfavor da ora requerida, sendo que as cobranças foram 

realizadas pelas empresas BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e 

SABEMI SEGURADORA S.A. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade 

passiva da parte ré, e, com amparo no artigo 485, VI do Novo Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P. I. Cumpra. À submissão 

do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000800-50.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CLEUZA ANUNCIATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por 

CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO. 

Sustenta a parte reclamada ilegitimidade passiva, alegando que os 

empréstimos foram realizados junto ao BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. e SABEMI SEGURADORA S.A, tendo a autora proposto ação em 

desfavor das respectivas empresas. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, verifico que a ação fora proposta de forma 

indevida em desfavor da ora requerida, sendo que as cobranças foram 

realizadas pelas empresas BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e 

SABEMI SEGURADORA S.A. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade 

passiva da parte ré, e, com amparo no artigo 485, VI do Novo Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P. I. Cumpra. À submissão 

do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000812-64.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IVAIR MEDEIROS 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por IVAIR 

MEDEIROS em face de SABEMI SEGURADORA S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a 

preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e 

necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial 

no âmbito dos Juizados não significa que as partes não possam trazer 

laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. 

Não constitui óbice para que as comprove através de relatórios técnicos 

individualizados - artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia 

informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais podem resolver 

disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, 

relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova técnica, que 

no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a 

incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 

– RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que a requerida vem efetuando descontos 

indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, gerando danos que 

devem ser indenizados. Apesar das alegações da requerente, o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as arguições aduzidas 

pela defesa, tendo está anexado contrato assinado pela autora e áudio 

contratando o serviço. Em que pese às argumentações do reclamante, 
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não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, 

mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação 

jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-64.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000812-64.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IVAIR MEDEIROS 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por IVAIR 

MEDEIROS em face de SABEMI SEGURADORA S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a 

preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e 

necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial 

no âmbito dos Juizados não significa que as partes não possam trazer 

laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. 

Não constitui óbice para que as comprove através de relatórios técnicos 

individualizados - artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia 

informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais podem resolver 

disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, 

relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova técnica, que 

no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a 

incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 

– RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que a requerida vem efetuando descontos 

indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, gerando danos que 

devem ser indenizados. Apesar das alegações da requerente, o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as arguições aduzidas 

pela defesa, tendo está anexado contrato assinado pela autora e áudio 

contratando o serviço. Em que pese às argumentações do reclamante, 

não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, 

mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação 

jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 
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encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-12.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000809-12.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por IRENI DA 

SILVA SOUZA em face de SABEMI SEGURADORA S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a 

preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e 

necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial 

no âmbito dos Juizados não significa que as partes não possam trazer 

laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. 

Não constitui óbice para que as comprove através de relatórios técnicos 

individualizados - artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia 

informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais podem resolver 

disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, 

relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova técnica, que 

no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a 

incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 

– RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que a requerida vem efetuando descontos 

indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, gerando danos que 

devem ser indenizados. Apesar das alegações da requerente, o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as arguições aduzidas 

pela defesa, tendo está anexado contrato assinado – id. 26830605. Em 

que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-12.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000809-12.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por IRENI DA 

SILVA SOUZA em face de SABEMI SEGURADORA S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a 

preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e 

necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial 

no âmbito dos Juizados não significa que as partes não possam trazer 

laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. 

Não constitui óbice para que as comprove através de relatórios técnicos 

individualizados - artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia 

informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais podem resolver 

disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, 

relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova técnica, que 

no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a 

incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 

– RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que a requerida vem efetuando descontos 

indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, gerando danos que 

devem ser indenizados. Apesar das alegações da requerente, o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as arguições aduzidas 

pela defesa, tendo está anexado contrato assinado – id. 26830605. Em 

que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000805-72.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por IRENI DA SILVA SOUZA em face de BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Indefiro a retificação do polo passivo, haja vista que trata-se de pessoa 

jurídica distinta. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 
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à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que a requerida vem 

efetuando descontos indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, 

gerando danos que devem ser indenizados. Apesar das alegações da 

requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado contrato 

assinado (Cédula de crédito bancário empréstimo), concordando com o 

seguro de proteção financeira – id. 27169587. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000805-72.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por IRENI DA SILVA SOUZA em face de BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Indefiro a retificação do polo passivo, haja vista que trata-se de pessoa 

jurídica distinta. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que a requerida vem 

efetuando descontos indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, 

gerando danos que devem ser indenizados. Apesar das alegações da 

requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado contrato 

assinado (Cédula de crédito bancário empréstimo), concordando com o 

seguro de proteção financeira – id. 27169587. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 
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configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-87.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000804-87.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por IRENI DA SILVA SOUZA em 

desfavor de BANCO BRADESCO. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. A preliminar de ilegitimidade 

passiva alegada pela reclamada BANCO BRADESCO não prospera. 

Oferecendo a ré seus produtos e serviços ao mercado de consumo, 

eventuais fraudes cometidas por seus prepostos ou por corretores que 

promovem a intermediação com os consumidores estão compreendidas no 

risco da atividade, que não pode ser transferido ao consumidor. Ademais, 

a requerida integra a cadeia de consumo que culmina na prestação de 

serviço final ao consumidor, sendo que ambas são solidariamente 

responsáveis pelos vícios e defeitos do serviço prestado ao consumidor, 

nos termos do artigo 18 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, evidente que a requerida é parte legítima a figurar na demanda. 

Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. Passo a análise do mérito. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que a requerida vem efetuando descontos 

indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, gerando danos que 

devem ser indenizados. Em analise ao PJE é possível verificar que a parte 

autora propôs diversas ações, inclusive contra as partes empresas que 

realizaram os descontos (SABEMI, LIBERTY, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA, PSERV E PREVISUL) Contudo, apesar das alegações da 

requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado contrato 

assinado (Cédula de crédito bancário empréstimo), concordando com o 

seguro de proteção financeira – id. 26756526 -, não tendo demonstrado 

que os descontos forma indevidos. Em que pese às argumentações do 

reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-87.2019.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000804-87.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por IRENI DA SILVA SOUZA em 

desfavor de BANCO BRADESCO. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. A preliminar de ilegitimidade 

passiva alegada pela reclamada BANCO BRADESCO não prospera. 

Oferecendo a ré seus produtos e serviços ao mercado de consumo, 

eventuais fraudes cometidas por seus prepostos ou por corretores que 

promovem a intermediação com os consumidores estão compreendidas no 

risco da atividade, que não pode ser transferido ao consumidor. Ademais, 

a requerida integra a cadeia de consumo que culmina na prestação de 

serviço final ao consumidor, sendo que ambas são solidariamente 

responsáveis pelos vícios e defeitos do serviço prestado ao consumidor, 

nos termos do artigo 18 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, evidente que a requerida é parte legítima a figurar na demanda. 

Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. Passo a análise do mérito. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que a requerida vem efetuando descontos 

indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, gerando danos que 

devem ser indenizados. Em analise ao PJE é possível verificar que a parte 

autora propôs diversas ações, inclusive contra as partes empresas que 

realizaram os descontos (SABEMI, LIBERTY, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA, PSERV E PREVISUL) Contudo, apesar das alegações da 

requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado contrato 

assinado (Cédula de crédito bancário empréstimo), concordando com o 

seguro de proteção financeira – id. 26756526 -, não tendo demonstrado 

que os descontos forma indevidos. Em que pese às argumentações do 

reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-27.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000808-27.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, 

movida por IRENI DA SILVA SOUZA em desfavor de PAULISTA - 

SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Passo a 

análise do mérito. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 
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limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

a requerida vem efetuando descontos indevidos em sua conta 

bancária/aposentadoria, gerando danos que devem ser indenizados. 

Contudo, apesar das alegações da requerente, o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela 

defesa, tendo está anexado contrato assinado pela autora, não tendo 

demonstrado que os descontos forma indevidos. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-27.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000808-27.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, 

movida por IRENI DA SILVA SOUZA em desfavor de PAULISTA - 

SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Passo a 

análise do mérito. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

a requerida vem efetuando descontos indevidos em sua conta 

bancária/aposentadoria, gerando danos que devem ser indenizados. 

Contudo, apesar das alegações da requerente, o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela 

defesa, tendo está anexado contrato assinado pela autora, não tendo 

demonstrado que os descontos forma indevidos. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
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Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-40.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000736-40.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELI PEREIRA CORREIA 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ROSELI 

PEREIRA CORREIA em face de BOA VISTA SERVICOS S.A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, não reconhecendo o débito 

junto a requerida. A requerida, em defesa afirma envio de 

correspondência no endereço indicado pela credora, não havendo danos 

a serem indenizados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Afirma o autor que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida e que o órgão arquivista não enviou notificação para seu 

endereço sendo pega de surpresa. A requerida por seu turno informou 

que realizou a notificação da Reclamante no endereço fornecido pelo 

Credor e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. A Ré também asseverou que a comprovação de envio da 

notificação no endereço fornecido pelo Credor é suficiente, sendo 

inadmissível a sua responsabilização caso as informações passadas pelo 

credor estejam incorretas. Pois bem. Em análise detida dos autos verifico 

que a carta de aviso de débito foi enviada no endereço informado pelo 

credor. Assim, resta evidenciado que a Reclamada se desincumbiu do 

ônus de provar que enviou a notificação a consumidora. No que diz 

respeito a alegação de envio da correspondência para endereço 

incorreto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que cabe ao órgão 

mantenedor enviar a correspondência no endereço fornecido pelo credor, 

não podendo o Banco de Dados ser responsabilizado por incorreção nos 

dados informados a ele, vejamos RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA 

ÉGIDE DO CPC/73. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. CUMPRE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO 

ENCAMINHAR A NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO 

CREDOR. A INCORREÇÃO DOS DADOS INFORMADOS NÃO LHE PODE 

SER IMPUTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO 

PROVIDO. (RESP: RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.051 - MT 

(2016/0002153-0) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO) A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, segue o entendimento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO 

EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS 

INFRINGENTES. ORGÃO ARQUIVISTA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO 

EQUIVOCADO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CREDORA EM FORNECER OS 

DADOS CORRETOS DO DEVEDOR PARA AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO, INCLUSIVE O ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

PRATICADO PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos 

de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa 

equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e 

integrar decisão, consoante entendimento do STF.2. Na espécie, 

verifica-se que a decisão embargada comporta reforma, uma vez que o 

órgão arquivista, ora Embargante, cumpriu com as disposições insertas no 

artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não 

há se falar em sua responsabilidade.3. Embargos acolhidos com efeitos 

infringentes para prover parcialmente o recurso interposto pela 

consumidora e afastar a condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais tão somente em relação à empresa Embargante/Recorrida 

BOA VISTA SERVIÇOS. (LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 

30/11/2018) Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 
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prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-40.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))
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BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000736-40.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELI PEREIRA CORREIA 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ROSELI 

PEREIRA CORREIA em face de BOA VISTA SERVICOS S.A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, não reconhecendo o débito 

junto a requerida. A requerida, em defesa afirma envio de 

correspondência no endereço indicado pela credora, não havendo danos 

a serem indenizados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Afirma o autor que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida e que o órgão arquivista não enviou notificação para seu 

endereço sendo pega de surpresa. A requerida por seu turno informou 

que realizou a notificação da Reclamante no endereço fornecido pelo 

Credor e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. A Ré também asseverou que a comprovação de envio da 

notificação no endereço fornecido pelo Credor é suficiente, sendo 

inadmissível a sua responsabilização caso as informações passadas pelo 

credor estejam incorretas. Pois bem. Em análise detida dos autos verifico 

que a carta de aviso de débito foi enviada no endereço informado pelo 

credor. Assim, resta evidenciado que a Reclamada se desincumbiu do 

ônus de provar que enviou a notificação a consumidora. No que diz 

respeito a alegação de envio da correspondência para endereço 

incorreto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que cabe ao órgão 

mantenedor enviar a correspondência no endereço fornecido pelo credor, 

não podendo o Banco de Dados ser responsabilizado por incorreção nos 

dados informados a ele, vejamos RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA 

ÉGIDE DO CPC/73. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. CUMPRE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO 

ENCAMINHAR A NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO 

CREDOR. A INCORREÇÃO DOS DADOS INFORMADOS NÃO LHE PODE 

SER IMPUTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO 

PROVIDO. (RESP: RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.051 - MT 

(2016/0002153-0) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO) A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, segue o entendimento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO 

EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS 

INFRINGENTES. ORGÃO ARQUIVISTA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO 

EQUIVOCADO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CREDORA EM FORNECER OS 

DADOS CORRETOS DO DEVEDOR PARA AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO, INCLUSIVE O ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

PRATICADO PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos 

de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa 

equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e 

integrar decisão, consoante entendimento do STF.2. Na espécie, 

verifica-se que a decisão embargada comporta reforma, uma vez que o 

órgão arquivista, ora Embargante, cumpriu com as disposições insertas no 

artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não 

há se falar em sua responsabilidade.3. Embargos acolhidos com efeitos 

infringentes para prover parcialmente o recurso interposto pela 

consumidora e afastar a condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais tão somente em relação à empresa Embargante/Recorrida 

BOA VISTA SERVIÇOS. (LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 

30/11/2018) Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-51.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000787-51.2019.8.11.0038 REQUERENTE: DANIEL ALVES REQUERIDO: 

BOA VISTA SERVICOS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por DANIEL ALVES em face 

de BOA VISTA SERVICOS S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. Incumbe às rés provarem a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela requerida BOA VISTA SERVICOS S.A., haja vista 
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que, conforme informado na contestação, está funciona como 

“mantenedora dos registros”, tendo realizado a inscrição no nome da parte 

autora, portanto, legitima para figurar no polo passivo da presente ação. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte reclamante alega ter seu nome inscrito no 

cadastro de inadimplentes, sem qualquer notificação, causando danos de 

ordem moral. Em sede de contestação, a parte requerida afirma que a 

notificação foi enviada para o endereço fornecido pela credora. Pugna 

pela improcedência dos pedidos insertos na exordial por ausência do 

dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita praticada. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Afirma o autor que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida e que o órgão 

arquivista não enviou notificação para seu endereço sendo pega de 

surpresa. A requerida por seu turno informou que realizou a notificação 

da Reclamante no endereço fornecido pelo Credor e acostou aos autos 

documentação para corroborar com suas alegações. A Ré também 

asseverou que a comprovação de envio da notificação no endereço 

fornecido pelo Credor é suficiente, sendo inadmissível a sua 

responsabilização caso as informações passadas pelo credor estejam 

incorretas. Pois bem. Em análise detida dos autos verifico que a carta de 

aviso de débito foi enviada no endereço informado pelo credor. Assim, 

resta evidenciado que a Reclamada se desincumbiu do ônus de provar 

que enviou a notificação a consumidora. O Superior Tribunal de Justiça 

estabeleceu que cabe ao órgão mantenedor enviar a correspondência no 

endereço fornecido pelo credor, não podendo o Banco de Dados ser 

responsabilizado por incorreção nos dados informados a ele, vejamos 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. 

RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA ÉGIDE DO CPC/73. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRE AO ÓRGÃO 

MANTENEDOR DO CADASTRO ENCAMINHAR A NOTIFICAÇÃO PARA O 

ENDEREÇO INDICADO PELO CREDOR. A INCORREÇÃO DOS DADOS 

INFORMADOS NÃO LHE PODE SER IMPUTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (RESP: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.608.051 - MT (2016/0002153-0) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO) 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, segue o entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM 

EFEITOS INFRINGENTES. ORGÃO ARQUIVISTA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO 

EQUIVOCADO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CREDORA EM FORNECER OS 

DADOS CORRETOS DO DEVEDOR PARA AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO, INCLUSIVE O ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

PRATICADO PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos 

de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa 

equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e 

integrar decisão, consoante entendimento do STF.2. Na espécie, 

verifica-se que a decisão embargada comporta reforma, uma vez que o 

órgão arquivista, ora Embargante, cumpriu com as disposições insertas no 

artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não 

há se falar em sua responsabilidade.3. Embargos acolhidos com efeitos 

infringentes para prover parcialmente o recurso interposto pela 

consumidora e afastar a condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais tão somente em relação à empresa Embargante/Recorrida 

BOA VISTA SERVIÇOS. (LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 

30/11/2018) Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-51.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000787-51.2019.8.11.0038 REQUERENTE: DANIEL ALVES REQUERIDO: 

BOA VISTA SERVICOS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por DANIEL ALVES em face 

de BOA VISTA SERVICOS S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. Incumbe às rés provarem a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela requerida BOA VISTA SERVICOS S.A., haja vista 

que, conforme informado na contestação, está funciona como 

“mantenedora dos registros”, tendo realizado a inscrição no nome da parte 

autora, portanto, legitima para figurar no polo passivo da presente ação. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte reclamante alega ter seu nome inscrito no 

cadastro de inadimplentes, sem qualquer notificação, causando danos de 

ordem moral. Em sede de contestação, a parte requerida afirma que a 

notificação foi enviada para o endereço fornecido pela credora. Pugna 

pela improcedência dos pedidos insertos na exordial por ausência do 

dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita praticada. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Afirma o autor que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida e que o órgão 

arquivista não enviou notificação para seu endereço sendo pega de 

surpresa. A requerida por seu turno informou que realizou a notificação 

da Reclamante no endereço fornecido pelo Credor e acostou aos autos 

documentação para corroborar com suas alegações. A Ré também 

asseverou que a comprovação de envio da notificação no endereço 

fornecido pelo Credor é suficiente, sendo inadmissível a sua 

responsabilização caso as informações passadas pelo credor estejam 

incorretas. Pois bem. Em análise detida dos autos verifico que a carta de 

aviso de débito foi enviada no endereço informado pelo credor. Assim, 

resta evidenciado que a Reclamada se desincumbiu do ônus de provar 

que enviou a notificação a consumidora. O Superior Tribunal de Justiça 

estabeleceu que cabe ao órgão mantenedor enviar a correspondência no 

endereço fornecido pelo credor, não podendo o Banco de Dados ser 

responsabilizado por incorreção nos dados informados a ele, vejamos 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. 

RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA ÉGIDE DO CPC/73. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRE AO ÓRGÃO 

MANTENEDOR DO CADASTRO ENCAMINHAR A NOTIFICAÇÃO PARA O 

ENDEREÇO INDICADO PELO CREDOR. A INCORREÇÃO DOS DADOS 

INFORMADOS NÃO LHE PODE SER IMPUTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (RESP: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.608.051 - MT (2016/0002153-0) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO) 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, segue o entendimento 
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adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM 

EFEITOS INFRINGENTES. ORGÃO ARQUIVISTA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO 

EQUIVOCADO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CREDORA EM FORNECER OS 

DADOS CORRETOS DO DEVEDOR PARA AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO, INCLUSIVE O ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

PRATICADO PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos 

de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa 

equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e 

integrar decisão, consoante entendimento do STF.2. Na espécie, 

verifica-se que a decisão embargada comporta reforma, uma vez que o 

órgão arquivista, ora Embargante, cumpriu com as disposições insertas no 

artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não 

há se falar em sua responsabilidade.3. Embargos acolhidos com efeitos 

infringentes para prover parcialmente o recurso interposto pela 

consumidora e afastar a condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais tão somente em relação à empresa Embargante/Recorrida 

BOA VISTA SERVIÇOS. (LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 

30/11/2018) Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-33.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000730-33.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ROSEMEIRE DA SILVA 

FRANCISCO REQUERIDO: AYMORE PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ROSEMEIRE DA SILVA 

FRANCISCO em desfavor de AYMORE. É o necessário. Decido. As partes 

compuseram acordo, nos seguintes termos: “A reclamada pagará a 

quantia de R$ 2.893,00 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais), por 

meio de depósito na conta indicada, no prazo de 15 dias úteis. Em caso de 

descumprimento incidirá multa de 50% sobre o valor acordado. ” Isso 

posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-33.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000730-33.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ROSEMEIRE DA SILVA 

FRANCISCO REQUERIDO: AYMORE PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ROSEMEIRE DA SILVA 

FRANCISCO em desfavor de AYMORE. É o necessário. Decido. As partes 

compuseram acordo, nos seguintes termos: “A reclamada pagará a 

quantia de R$ 2.893,00 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais), por 

meio de depósito na conta indicada, no prazo de 15 dias úteis. Em caso de 

descumprimento incidirá multa de 50% sobre o valor acordado. ” Isso 

posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 
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Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000224-59.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. S. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

DARLEY APARECIDO CARRIJO OAB - MT24306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. N. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Certidão Certifico que designei audiência de mediação para 

o dia 16/04/2020, às 12h30. . ARENÁPOLIS, 11 de março de 2020. 

RICARDO MOURA RICAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE ARENÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 TELEFONE: (65) 33431375

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000934-16.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Termo de Audiência em PDF.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000163-04.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. B. L. (REU)

 

Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu patrono regularmente constituído, via DJe, a fim de que 

manifeste-se acerca do contido no parecer ministerial de id. nº 30188254, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81535 Nr: 3323-88.2019.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, DGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUR-CARLOS SANTOS 

FRANÇA - OAB:22850/O

 Vistos.

Trata-se de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por DAIANE 

GOMES BARROSO, por meio da autoridade policial, em desfavor de 

HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA.

Recebido o pedido, foi deferida a liminar, tendo sido concedidas em favor 

da autora diversas medidas protetivas (fls.16/20).

 Durante o estudo psicossocial, a vítima manifestou desinteresse nas 

medidas protetivas aplicadas (fls.76/78).

O Ministério Público pugnou pela extinção da presente medida.

É o relatório. Passo a decidir.

2. Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que a vítima e o agressor voltaram a 

convivência.

Assim, da forma que se apresenta a situação, inexistem motivos para dar 

prosseguimento na presente medida protetiva.

3. Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, sem a resolução de seu mérito, na 

forma do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil e como 

consequência, DETERMINO A CESSAÇÃO dos efeitos das medidas 

protetivas concedidas nestes autos.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição.

Cumpra-se. Publique-se. Registre-se.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8048 Nr: 618-79.2003.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. DOS SANTOS BRITO - ME, Maria Valdeci 

dos Santos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Maria José do Nascimento - Procuradora da 

UNIÃO - OAB:6.903B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Intima-se o executado de sentença de fl. 70 e decião de fl. 75

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81131 Nr: 3170-55.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nortelândia- MT, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 3. Ante o exposto, (i) REJEITO a preliminare aventadas pela defesa do 

acusado e não sendo o caso de rejeição liminar [CPP, art. 395] ou 

absolvição sumária [CPP, art. 397]; inexistindo qualquer das hipóteses que 

caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], (ii) MANTENHO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o 24 (VINTE E QUATRO) DE ABRIL DE 2020, ÀS 14H40MIN, e (iii) 

INDEFIRO o pedido de inquirição de testemunhas que comparecerem 

independente de intimação, em atenção ao art. 396-A do CPP.4. Cumpra a 

Secretaria Judicial as seguintes providências:a)INTIME-SE a vítima do 

inteiro teor da presente decisão;b)INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) 

réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na 

denúncia e na resposta à acusação.Em se tratando de vítima(s), 

testemunha(s)/informante(s) e réu(s) residentes fora desta Comarca, 

expeça-se carta precatória para oitiva e/ou interrogatório no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).Não localizada 

alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte interessada na 

inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço 

completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o silêncio 
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será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos;c)CIÊNCIA ao Ministério Público;d)INTIME-SE, via DJE, a 

defesa técnica.Victor Lima Pinto CoelhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81300 Nr: 3239-87.2019.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdNM, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tobias Chaves da 

Silva - OAB:21822/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às 

fls.15/16 e MANTENHO as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 

01 (um) ano.Por derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante de 

novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação 

das medidas protetivas.Isento o requerido do pagamento de eventuais 

custas processuais. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/2006, não 

necessitando, destarte, de advogado.Intime-se a vítima do inteiro teor da 

presente sentença, assim como que, havendo descumprimento das 

medidas protetivas de urgência, deverá noticiar junto a polícia.Intime-se o 

requerido pessoalmente do inteiro teor da presente sentença, assim como 

seu advogado, via DJE.Não havendo requerimento, arquive-se o presente 

feito com as cautelas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado Apolo. Cumpra-se.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7688 Nr: 278-38.2003.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. DOS SANTOS BRITO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Intima-se o executado de sentença de fl. 107 e decisão de fl. 112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10338 Nr: 448-39.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. DOS SANTOS BRITO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Maria José do Nascimento - Procuradora da 

UNIÃO - OAB:6.903B/MT, Mauro César Lara de Barros - 

OAB:6.261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Intima-se o executado de sentença de fl. 119 e decisão de fl. 125.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15283 Nr: 377-66.2007.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. DOS SANTOS BRITO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Intima-se o executado de sentença de fl. 229 e decisão de fl. 234.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20995 Nr: 1378-81.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Regina Santana 

Duarte - OAB:

 Impulsionam-se os presentes para intimar as partes, a fim de que 

manifestem acerca do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência - DAP, jungido à ref.: 4, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22638 Nr: 1156-79.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes para intimar as partes, a fim de que 

manifestem acerca do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência - DAP, jungido à ref.: 4, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43872 Nr: 2082-89.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Andrade Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Por ter sido infrutífera a penhora realizada, nos termos do art. 152, VI, 

CPC, impulsionam-se os autos INTIMANDO o exequente via DJE/MT, por 

meio de seu procurador legalmente constituído, para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41269 Nr: 1419-77.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Novis Neves 

Pereira Lima - OAB:

 Ante o retorno dos autos à esta escrivania, nos termos do art. 152, VI, 

CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via DJE/MT, por 

meio de seu procurador, para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao 

cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 8642 Nr: 1122-85.2003.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal de Oliveira Filho-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263-MT, Maria Madalena de Melo - OAB:6508 - E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Humberto 

Marchezan Auzani - OAB:6.624/MT

 Vistos.
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DEFIRO o pedido de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento dos 

valores bloqueado nos autos, conforme requerido às fls. 117/118.

Indefiro o pedido de remessa do feito à contadoria judicial para atualização 

do débito exequendo, pois é ônus da parte a obrigação de apresentar os 

cálculos dos valores que entende devido, não sendo encargo judicial 

aquilatar provas e quantificar direitos em favor desta ou daquela parte.

Assim, previamente à análise dos demais pedidos formulados pela petição 

de fls. 117/118, intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, 

juntar aos autos atualização do débito, sob pena de extinção do feito.

No mesmo prazo, deverá a parte exequente indicar a exata localização 

dos veículos cuja restrição foi imposta às fls. 89 e 92 a fim de viabilizar 

sua avaliação, sob pena de retirada das restrições impostas nos referidos 

veículos.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 10 de março de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000645-83.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BLAZIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000645-83.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: RAFAEL BLAZIS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO o 

pedido formulado no Id. 29581944 Considerando a gravidade da doente 

acometida pelo requerente, tal como consta do atestado médico, INTIME-SE 

o autor, por meio de seu patrono, para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, TORNEM-ME os autos conclusos. 

Intime-se e se cumpra. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-66.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000424-66.2020.8.11.0026. 

AUTOR(A): JOSE DOS SANTOS PEREIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. 1. Cuida-se de Ação 

Previdenciária ajuizada por JOSE DOS SANTOS PEREIRA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do benefício assistencial. A parte autora informou residir na 

“Rua Cordial, Quadra 227 Bairro Jardim das Palmeiras em Arenápolis/MT”. 

A presente ação foi ajuizada no corrente ano (2020). É o relato do 

essencial. Fundamento e Decido. 2. De entrada convém destacar que o 

bairro “Jardim das Palmeiras” não fica localizado nesta cidade de 

Arenápolis/MT, o que já foi mencionado em tantos outros processos. 

Destaque-se que a rua e o bairro em questão são localizados na cidade 

de Campo Novo dos Parecis/MT, conforme consulta realizada. Em 

prosseguimento, esta unidade jurisdicional é absolutamente incompetente 

para processar e julgar a demanda, devendo, por isso, o processo ser 

remetido ao juízo competente. O artigo 3º da Lei nº 13.876/2019 está 

assim redigido: “Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, 

passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 15. Quando a Comarca não 

for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça 

E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; (...)” O 

artigo alhures transcrito entrou em vigor no a partir do dia 1º de janeiro de 

2020. Esta Comarca de Arenápolis/MT, segundo consulta realizada junto 

ao Google Maps, fica localizada há 53,6 km de distância da Subseção 

Judiciária de Diamantino/MT – TRF da 1ª Região. Desta feita, constata-se 

que esta Vara Única não ostenta competência para apreciar e julgar a 

presente ação nos moldes em que aforado, devendo tal reclamo ser 

veiculado no foro competente a tanto, o Juízo da Subseção Judiciária de 

Diamantino/MT – TRF da 1ª Região. 3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 3º da Lei nº 13.876/2019, reconheço a incompetência absoluta 

desta Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT para processar e julgar a 

presente ação. Intime-se a parte requerente, via DJE. Preclusa a via 

recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo da Vara Única da 

Subseção Judiciária de Diamantino – TRF da 1ª Região, grafando na 

missiva as nossas homenagens, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-12.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VENESSA PIRES MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS VISTOS. Conforme se infere nos documentos de IDs 

29480894, 29480896 e 29480898, por um equívoco, o Termo de Audiência 

foi lançado como pertencente a estes autos de n° 

1000016-12.2019.8.11.0026, no entanto, o mesmo trata-se da audiência 

realizada nos autos de n° 1001017-32.2019.8.11.0026. Portanto, 

tratando-se de claro erro material, revogo os lançamentos de IDs 

29480894, 29480896 e 29480898. No mais, considere-se como apto para 

cumprimento o Termo de Audiência anexado em PDF nesta presente 

decisão, cuja parte autora se trata de Vanessa Pires Moura. Cumpra-se, 

com maior brevidade possível. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000396-35.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSETTI DORILEO JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000396-35.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 14.865,86 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JUSCILEIDE GOMES 

DA CRUZ Endereço: Rua D. Pedro I, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EDILSON JOSETTI DORILEO JUNIOR 

Endereço: FAZENDA EDILSON JOSETTI DORILEO, Zona Rural de 

Arenápolis, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): JUSCILEIDE 

GOMES DA CRUZ A presente carta, referente ao processo acima 
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identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 10/06/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-56.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RIBEIRO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000457-56.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:JOAQUIM 

RIBEIRO DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALAN FRANCO 

SCORPIONI POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 10/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000368-67.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000368-67.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista 

os cálculos apresentados pela parte exequente, intime-se a Fazenda 

Pública para manifestar o que entender de direito. Em caso de 

concordância, fica desde já homologado, devendo o transito em julgado 

ser certificado com posterior expedição da RPV. Diversamente, 

aguarde-se a elaboração da liquidação pelo setor responsável. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001072-80.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001072-80.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista 

os cálculos apresentados pela parte exequente, intime-se a Fazenda 

Pública para manifestar o que entender de direito. Em caso de 

concordância, fica desde já homologado, devendo o transito em julgado 

ser certificado com posterior expedição da RPV. Diversamente, 

aguarde-se a elaboração da liquidação pelo setor responsável. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-27.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000446-27.2020.8.11.0026. REQUERENTE: JULIANA TEIXEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME Vistos. Cuida-se de 

ação de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada, 

objetivando a discussão de faturas registradas na Unidade Consumidora 

matrícula nº 4172-6. Aduz a requerente que não concorda com os valores 

das faturas de consumo de água referente aos meses de janeiro, 

fevereiro e março do corrente ano, uma vez que não retratam o real 

consumo. Pugna pela concessão de tutela antecipada a fim de determinar 

que a requerida se abstenha de cobrar as faturas em discussão, bem 

como suspenda o fornecimento de água em razão do débito em comento. 

Juntou os documentos que reputou pertinentes. Vieram-me os autos 

conclusos. Fundamento e decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, comungo do entendimento de que havendo pedido de revisão 

do débito em juízo não pode ocorrer suspensão no fornecimento de água 

pela Concessionária. Ainda, tratando-se de bem de consumo essencial e 

imprescindível, deve ser garantida a manutenção do fornecimento de água 

até o deslinde do feito, mormente quando evidentes os prejuízos que 

podem advir em decorrência da suspensão do serviço. Diante do breve 

exposto, DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento do serviço em razão dos débitos 

discutidos nestes autos, bem como de inscrever o nome da autora nos 

órgãos de proteção creditícia, devendo manter a prestação dos serviços 

enquanto perdurar a discussão da ação, sob pena de multa diária que fixo 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento 

desta decisão. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor 

da presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a 

ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, conforme sua 

pauta. ADVIRTA-SE a parte Promovida quanto as consequências do seu 

não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei 

n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte Promovente para tomar as 

providências pertinentes, constando da intimação que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000960-14.2019.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

LUANA AFONSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000960-14.2019.8.11.0026. REQUERENTE: LUANA AFONSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos, 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

indenizatória por danos morais e tutela antecipada. Sustenta a parte 

reclamante que ao tentar realizar compra em seu crediário no comercio 

local, foi informada que seu nome se encontrava inserido no banco de 

maus pagadores. Segue narrando que a inclusão de seu nome junto ao 

órgão de proteção ao crédito se deu em razão de suposto débito junto à 

reclamada, contudo, desconhece a origem do débito, tendo em vista que 

jamais adquiriu qualquer produto ou serviço da reclamada. Em síntese, o 

relato. Decido. Nos termos do art. 300 do novo Código de Processo Civil, o 

juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além da 

presença dos requisitos obrigatórios, exige-se ainda que a medida não 

seja irreversível (§3º, do art. 300 do NCPC). A tutela pode ser de 

evidência, antecipada ou cautelar. Com efeito, a probabilidade do direito e 

o perigo de dano vislumbram-se nos autos com a apresentação dos 

documentos que demonstram a inserção do nome da parte reclamante no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Nessa ótica, diante da 

negativa da parte reclamante de que os débitos lançados em seu nome 

são indevidos, tem-se que a pretensão deve prosperar. Por outro lado, a 

regularidade ou não do débito deverá ser comprovada pela parte 

requerida, bem como se a negativação é devida. Isso porque, as 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação de tutela, para que não ocorra dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ressalto por oportuno, que não há falar 

em perigo na irreversibilidade dos efeitos da tutela, uma vez comprovado 

com a contestação a regularidade do contrato objurgado, nos termos do 

art. 296 do NCPC, a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada. 

Com efeito, considero ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo à 

parte requerida. Pelo contrário, caso procedente a pretensão posta na 

inicial, terá diminuído os possíveis danos a serem reparados. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR 

exclusão do nome da parte requerente junto ao banco de dados do 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), tão somente referente 

aos débitos em discussão nos presentes autos. Intime-se a parte 

reclamada para que proceda com a exclusão do nome da autora junto ao 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

em caso de descumprimento desta decisão. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a 

parte Promovida de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação a ser realizada em data designada pelo 

senhor conciliador, conforme sua pauta. ADVIRTA-SE a parte Promovida 

quanto as consequências do seu não comparecimento à audiência de 

conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte 

Promovente para tomar as providências pertinentes, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. As providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000185-62.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NESLAINE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000185-62.2020.8.11.0026. REQUERENTE: NESLAINE ALVES MARTINS 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos, Trata-se de ação 

indenizatória por danos morais e tutela antecipada em razão de 

negativação indevida. Sustenta a parte reclamante que ao tentar realizar 

compra em seu crediário no comercio local, foi informada que seu nome se 

encontrava inserido no banco de maus pagadores. Segue narrando que a 

inclusão de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito se deu em 

razão de suposto débito junto à reclamada decorrente de anuidade de 

cartão de crédito, contudo, afirma não possuir qualquer débito junto à 

parte reclamada, tendo em vista que o suposto débito decorrente de 

anuidade de cartão de crédito fornecido pela parte reclamada à 

reclamante já havia sido anteriormente pago, bem como procedido o 

cancelamento do referido cartão. Em síntese, o relato. Decido. Nos termos 

do art. 300 do novo Código de Processo Civil, o juiz concederá, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se ainda que a medida não seja irreversível 

(§3º, do art. 300 do NCPC). A tutela pode ser de evidência, antecipada ou 

cautelar. Com efeito, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

vislumbram-se nos autos, tendo em vista a inserção do nome da parte 

reclamante no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Nessa 

ótica, diante da negativa da parte reclamante de que os débitos lançados 

em seu nome são indevidos, tendo em vista já ter realizado o pagamento, 

tem-se que a pretensão deve prosperar. Por outro lado, a regularidade ou 

não do débito deverá ser comprovada pela parte requerida, bem como se 

a negativação é devida. Isso porque, as alegações da parte requerente, 

até que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a 

antecipação de tutela, para que não ocorra dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ressalto por oportuno, que não há falar em perigo na 

irreversibilidade dos efeitos da tutela, uma vez comprovado com a 

contestação a regularidade do contrato objurgado, nos termos do art. 296 

do NCPC, a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada. Com 

efeito, considero ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo à parte 

requerida. Pelo contrário, caso procedente a pretensão posta na inicial, 

terá diminuído os possíveis danos a serem reparados. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR 

exclusão do nome da parte requerente junto ao banco de dados do 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), tão somente referente 

aos débitos em discussão nos presentes autos. Intime-se a parte 

reclamada para que proceda com a exclusão do nome da autora junto ao 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

em caso de descumprimento desta decisão. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a 

parte Promovida de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação a ser realizada em data designada pelo 

senhor conciliador, conforme sua pauta. ADVIRTA-SE a parte Promovida 

quanto as consequências do seu não comparecimento à audiência de 

conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte 

Promovente para tomar as providências pertinentes, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 
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como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. As providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001049-37.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001049-37.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Tem em vista 

os cálculos apresentados pela parte exequente, intime-se a Fazenda 

Pública para manifestar o que entender de direito. Em caso de 

concordância, fica desde já homologado, devendo o transito em julgado 

ser certificado com posterior expedição da RPV. Diversamente, 

aguarde-se a elaboração da liquidação pelo setor responsável. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-64.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000159-64.2020.8.11.0026. REQUERENTE: PEDRO JOSE BARBOSA 

REQUERIDO: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA VISTOS. Cuida-se de 

ação de reclamação com pedido de tutela de urgência ajuizada por Pedro 

José Barbosa em face de Auto Aviação Catarinense Ltda, na qual o autor 

pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar 

que a parte requerida restitua ao autor sua bagagem extraviada. Para 

tanto, o autor alega que realizou viagem de São Paulo/SP a Barra 

Mansa/RJ na data de 05.09.2019, através do transporte de passageiros 

da empresa reclamada. Aduz que ao chegar em seu destino final, ao 

retirar sua bagagem, esta não foi localizada, não tendo sido prestado 

qualquer suporte por parte da empresa reclamada. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. In casu, conquanto o autor defenda que teve sua mala 

extraviada em viagem realizada com a empresa reclamada, não trouxe 

qualquer início de prova material capaz de comprovar minimamente com o 

alegado. Desta feita, ao menos prima facie, não é possível identificar a 

probabilidade do direito deduzido. Ademais, considerando que a viagem 

realizada ocorreu há vários meses, não identifico situação de risco que 

não possa aguardar o contraditório e a instrução processual. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, 

INDEFIRO o pedido liminar. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de 

todo o teor da presente ação, bem como para que compareça perante 

este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de 

conciliação a ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, 

conforme sua pauta. ADVIRTA-SE a parte Promovida quanto as 

consequências do seu não comparecimento à audiência de conciliação 

(arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte Promovente 

para tomar as providências pertinentes, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da 

Lei n° 9.099/95). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000251-42.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA MONICA DA COSTA OAB - MT27559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000251-42.2020.8.11.0026. REQUERENTE: MANOEL SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTOS. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c com 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência 

consistente da suspensão de descontos indevidos ocorridos no benefício 

previdenciário da parte reclamante. Alega a parte promovente, em sua 

peça inicial, que é aposentada junto à Previdência Social – INSS e que tem 

sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de 

suposto empréstimo consignado realizado junto à parte promovida. 

Enfatiza que desconhece a origem do débito, jamais tendo formulado 

qualquer contrato de empréstimo junto à promovida, razão pela qual 

requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados mensalmente 

em seu benefício previdenciário pela parte reclamada, nos valores de R$ 

24.50 e R$ 87,10. É a síntese do essencial. Fundamento e Decido. Nos 

termos do art. 300 do novo Código de Processo Civil, o juiz concederá, 

total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial 

desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além da presença 

dos requisitos obrigatórios, exige-se ainda que a medida não seja 

irreversível (§3º, do art. 300 do NCPC). A tutela pode ser de evidência, 

antecipada ou cautelar. Com efeito, a probabilidade do direito e o perigo de 

dano vislumbram-se nos autos com a apresentação dos documentos que 

demonstram a realização dos descontos no benefício previdenciário da 

parte promovente. Nessa ótica, diante da negativa da parte reclamante de 

que os débitos descontados de seu benefício são indevidos, tem-se que a 

pretensão inicial deve prosperar, tendo em vista o perigo do dano, por 

constituir o benefício previdenciário objeto de ampla proteção pelo 

ordenamento jurídico, tendo em vista o seu caráter alimentar, sendo que 

tais descontos comprometem os rendimentos da parte promovente. Por 

outro lado, a regularidade ou não do débito deverá ser comprovada pela 

parte requerida, tendo em vista tratar-se de relação de consumo. Isso 

porque, as alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação de tutela, para que não 

ocorra dano irreparável ou de difícil reparação. Ressalto por oportuno, que 

não há falar em perigo na irreversibilidade dos efeitos da tutela, uma vez 

comprovada regularidade do contrato objurgado, nos termos do art. 296 

do NCPC, a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada. Com 

efeito, considero ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo à parte 

requerida. Pelo contrário, caso procedente a pretensão posta na inicial, 

terá diminuído os possíveis danos a serem reparados. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada se abstenha de proceder com os descontos junto ao 

benefício previdenciário da parte autora, tão somente referente aos 

débitos em discussão nos presentes autos, sob pena de multa diária que 

fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento desta 

decisão. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a 

ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, conforme sua 

pauta. ADVIRTA-SE a parte Promovida quanto as consequências do seu 
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não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei 

n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte Promovente para tomar as 

providências pertinentes, constando da intimação que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-19.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELICE FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000162-19.2020.8.11.0026. REQUERENTE: JOSELICE FRANCISCA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de ação de inexistência de débito com 

pedido de tutela antecipada, objetivando a discussão de faturas de 

consumo de energia elétrica registradas na Unidade Consumidora 

6/62151-6. Aduz a requerente que não concorda com os valores lançado 

em sua unidade consumidora a título de consumo recuperado, no valor de 

R$ 1.319,89, que originou duas faturas nos valores de R$ 648,90 e 

4670,99, tendo em vista tratar-se de valor revisado unilateralmente pela 

parte reclamada. Pugna pela concessão de tutela antecipada a fim de 

determinar que a requerida se abstenha de cobrar as faturas em 

discussão, bem como suspenda o fornecimento de energia em razão do 

débito em comento. Juntou os documentos que reputou pertinentes. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão 

da liminar pleiteada. Isso porque, comungo do entendimento de que 

havendo pedido de revisão do débito em juízo não pode ocorrer 

suspensão no fornecimento de energia pela Concessionária. Ainda, 

tratando-se de bem de consumo essencial e imprescindível, deve ser 

garantida a manutenção do fornecimento de energia até o deslinde do 

feito, mormente quando evidentes os prejuízos que podem advir em 

decorrência da suspensão do serviço. Diante do breve exposto, DEFIRO o 

pedido liminar e DETERMINO que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento do serviço em razão dos débitos discutidos nestes autos, 

bem como de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção 

creditícia, devendo manter a prestação dos serviços enquanto perdurar a 

discussão da ação, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento desta decisão. 

CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, 

no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada 

em data designada pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. 

ADVIRTA-SE a parte Promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte Promovente para tomar as providências 

pertinentes, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000227-14.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000227-14.2020.8.11.0026. REQUERENTE: DOUGLAS BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

SERASA S/A. Vistos, Trata-se de ação de reparação por danos morais 

com pedido de tutela antecipada para exclusão do nome da parte 

reclamada junto aos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta a parte 

reclamante que ao tentar realizar compra em seu crediário no comercio 

local, foi informado que seu nome se encontrava inserido no banco de 

maus pagadores. Segue narrando que a inclusão de seu nome junto ao 

órgão de proteção ao crédito se deu em razão de suposto débito junto às 

reclamadas, contudo, desconhece a origem do débito, não tendo sido 

notificado sobre o suposto débito antes de ver seu nome negativado. Em 

síntese, o relato. Decido. Nos termos do art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Além da presença dos requisitos obrigatórios, exige-se ainda 

que a medida não seja irreversível (§3º, do art. 300 do NCPC). A tutela 

pode ser de evidência, antecipada ou cautelar. Com efeito, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano vislumbram-se nos autos com a 

apresentação dos documentos que demonstram a inserção do nome da 

parte reclamante no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Nessa ótica, diante da negativa da parte reclamante de que os débitos 

lançados em seu nome são indevidos, tem-se que a pretensão deve 

prosperar. Por outro lado, a regularidade ou não do débito deverá ser 

comprovada pela parte requerida, bem como se a negativação é devida. 

Isso porque, as alegações da parte requerente, até que se prove o 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação de tutela, para 

que não ocorra dano irreparável ou de difícil reparação. Ressalto por 

oportuno, que não há falar em perigo na irreversibilidade dos efeitos da 

tutela, uma vez comprovado com a contestação a regularidade do contrato 

objurgado, nos termos do art. 296 do NCPC, a tutela antecipada poderá ser 

revogada ou modificada. Com efeito, considero ainda, que a medida não 

trará nenhum prejuízo à parte requerida. Pelo contrário, caso procedente a 

pretensão posta na inicial, terá diminuído os possíveis danos a serem 

reparados. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, 

sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos prejuízos que a 

efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC), 

para o fim de DETERMINAR exclusão do nome da parte requerente junto ao 

banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), tão 

somente referente aos débitos em discussão nos presentes autos. 

Intime-se a parte reclamada para que proceda com a exclusão do nome do 

autor junto ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 

100,00 (cem reais), em caso de descumprimento desta decisão. CITE-SE e 

NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor da presente ação, bem 

como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada em data 

designada pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. ADVIRTA-SE a 

parte Promovida quanto as consequências do seu não comparecimento à 

audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). 

NOTIFIQUE-SE a parte Promovente para tomar as providências pertinentes, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é 
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necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000425-51.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000425-51.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ V I 

S T O S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação da parte 

exequente como defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pelo Juízo. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente juntou as certidões 

exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento nº 09/2007-CGJ, razão por que, 

preenchidos os requisitos do art. 534, NCPC, RECEBO a petição inicial. 

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. 

Decorrido prazo para impugnação, remetam-se os autos à Contadoria 

Judicial para que proceda a liquidação do valor, em cumprimento ao 

Provimento n. 06/2020-CM. Com aporte dos cálculos, intimem-se as partes 

para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 dias. 

Se concordes, fica desde já homologado, devendo o trânsito em julgado 

ser certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a Requisição de 

Pequeno Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, §3º, II, do 

CPC, encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o 

pagamento, no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, 

tornem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-31.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. A parte Promovente, apesar de 

devidamente intimada, deixou de comparecer a sessão de conciliação 

designada por este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de 

conciliação constante dos autos. Dessa forma, considerando que a parte 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-16.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. A parte Promovente, apesar de 

devidamente intimada, deixou de comparecer a sessão de conciliação 

designada por este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de 

conciliação constante dos autos. Dessa forma, considerando que a parte 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-38.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL DE SOUZA DONATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Neuza Rezende (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. A parte Promovente, apesar de 

devidamente intimada, deixou de comparecer a sessão de conciliação 

designada por este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de 

conciliação constante dos autos. Dessa forma, considerando que a parte 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-67.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERSY RODRIGUES SIMPLICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDO BARRETO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. A parte Promovente, apesar de 

devidamente intimada, deixou de comparecer a sessão de conciliação 

designada por este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de 

conciliação constante dos autos. Dessa forma, considerando que a parte 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 
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comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-04.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. A parte Promovente, apesar de 

devidamente intimada, deixou de comparecer a sessão de conciliação 

designada por este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de 

conciliação constante dos autos. Dessa forma, considerando que a parte 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-44.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JEFERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. A parte Promovente, apesar de 

devidamente intimada, deixou de comparecer a sessão de conciliação 

designada por este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de 

conciliação constante dos autos. Dessa forma, considerando que a parte 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-88.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. A parte Promovente, apesar de 

devidamente intimada, deixou de comparecer a sessão de conciliação 

designada por este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de 

conciliação constante dos autos. Dessa forma, considerando que a parte 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de 

Direito

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000200-39.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES OAB - MT26190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000200-39.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: ROSINETE CRUZ CABRAL REQUERIDO: GENESIO ALVES 

DE ALMEIDA VISTOS. Ação de divórcio litigioso, cumulada com pedido de 

regulamentação de guarda e visitas de pessoa menor de idade, alimentos 

e partilha de bens proposta por Rosinete Cruz Alves de Almeida em face 

de Genésio Alves de Almeida. Aduz, em apertada síntese, que convolaram 

núpcias na data de 19.10.2002, pelo regime de comunhão parcial de bens, 

advindo da relação dois filhos menores - Jefferson Alves de Almeida e 

Júlia Cesar Cruz de Almeida, nascidos em 11.07.2003 e 02.10.2005, 

respectivamente. Pretende, em sede provisória, a fixação de verba 

alimentícia, condizente com a necessidade dos alimentandos, no valor 

equivalente a 50% do salário mínimo vigente. É o relato. Decido. Quanto a 

questão da pensão alimentícia em favor dos menores, há que se salientar, 

desde logo, que o dever de alimentar, de cuidar, de zelar, advém, a par de 

impositivos de ordem natural e moral, do próprio sistema normativo 

nacional, que no art. 1566, do Código Civil, estabelece, como instrumento 

de proteção da família diversos deveres dos cônjuges, dentre eles o 

sustento, a guarda e a educação dos filhos, o que se reitera no art. 1703 

do mesmo Codex, ao salientar que pais separados devem, conjuntamente, 

contribuir ativamente na educação e manutenção de seus filhos. É de se 

relembrar que o art. 1.694 do Código Civil positivou, expressamente, o 

princípio da proporcionalidade nas obrigações alimentares, consagrando a 

regra do binômio necessidade do alimentado/possibilidade do alimentante 

como norte ao magistrado na fixação das prestações alimentares. Sobre o 

tema, Caio Mário da Silva Pereira assim preleciona: "Os alimentos hão de 

ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do 

alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los 

além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas 

posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio 

ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou 

revelar necessidades maiores (§ 1º do art. 1.964)" (Instituições de Direito, 

14. ed., de acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 
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2004, pág. 498). Atento às condições pessoais do alimentante e dos 

alimentados, arbitro os alimentos provisórios no valor equivalente a 50% 

do salário mínimo vigente, correspondendo atualmente a R$ 519,50 

(quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos), em virtude da prova 

do parentesco acostada aos autos, bem como pela ausência de outras 

provas das condições financeiras do requerido. O valor acima consignado 

deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

indicada pela genitora, ou quitado, mediante recebido, diretamente à 

genitora da menor, sendo devido a partir da citação do requerido, vez que 

não houve a comprovação de que o requerido é servidor público. 

Prosseguindo, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Havendo manifestação expressa da autora sobre o interesse na 

realização de audiência de autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07.05.2020, às 14 horas. Proceda-se a intimação da 

requerente e a citação da parte requerida para comparecimento na 

audiência de conciliação prévia (art. 334, § 5º do NCPC), salientando-se 

que o prazo para defesa passará a decorrer da aludida audiência, 

devendo o requerido se fazer representado por advogado particular. Faça 

constar no mandado às advertências legais. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do art. 98 do CPC, 

assim como, por se tratar de ação que versa sobre interesse de menores, 

determino o processamento do feito em segredo de justiça, consoante 

disposto no artigo 189, II, do Código de Processo Civil/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Ás providências. Aripuanã/MT, 04 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69137 Nr: 3409-38.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCASTA APARECIDA DA CRUZ MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BARBOSA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16509, 

ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerente para que 

recolha as custas referente ao selo do referido termo, por não se tratar de 

justiça gratuíta.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-55.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000283-55.2020.8.11.0088. AUTOR(A): 

JULIO CESAR GOMES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS. Cuida-se de Ação previdenciária para a concessão de 

auxílio-acidente proposta por Júlio Cesar Gomes em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social –INSS. Compulsando os autos, verifico que o 

a u t o r  n ã o  c o m p r o v o u  q u e  r e q u e r e u  a 

manutenção/prorrogação/concessão do benefício em sede administrativa, 

justificando que esse deveria se dar de forma automática, bem como 

aduziu que após a cessão do benefício de auxilio doença retornou ao 

trabalho, percebendo, assim, limitações em seu potencial laborativo. É 

sabido que para se caracterizar a presença do interesse de agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo, de sorte que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, inc. XXXV, da Constituição. A propósito, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, notadamente após o julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 631.240/MG, sob a sistemática de repercussão geral, 

asseverou que a exigência de prévio requerimento administrativo antes de 

se recorrer à Justiça para a obtenção de benefício previdenciário não fere 

a garantia do livre acesso ao Judiciário, prevista no inciso XXXV do art. 5º 

da Constituição Federal, referendando, assim, a jurisprudência cada vez 

mais remansosa dos tribunais pátrios no sentido de que a concessão de 

benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo 

do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou antes de excedido o prazo 

legal para sua análise. Destarte, o interesse de agir, também chamado de 

interesse processual, materializa-se no binômio necessidade-utilidade da 

atuação jurisdicional. Nas palavras do professor Fredie Didier Jr., significa 

dizer que (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 12ª edição, pág. 212): 

“O exame da ‘necessidade da jurisdição’ fundamenta-se na premissa de 

que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de 

conflito. Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em 

que se pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação”. Ademais, tem-se que lide, na 

clássica lição de CARNELUTTI, “é o conflito de interesses qualificado por 

uma pretensão resistida ou insatisfeita". No caso versado, como se nota, 

ainda não há lide a ser sanada pelo Poder Judiciário, na medida em que o 

INSS sequer foi provocado a manter/prorrogar/conceder o serviço público 

aqui postulado. Assim, primeiro, a parte autora deve requerer, em sede 

administrativa, a manutenção/prorrogação/concessão (como entender 

mais viável) do benefício, e só se houver recusa ou retardamento 

injustificado é que nasceria lide e, portanto, estaria preenchida uma das 

condições da ação. Outro entendimento faria do Poder Judiciário o próprio 

INSS, invocando para si atribuições destacadas por lei à Autarquia 

Previdenciária. Cumpre ressaltar que tal raciocínio não está a exigir o 

exaurimento da via administrativa, afastado pela Súmula 89 do STJ, mas 

tão somente a provocação da autarquia para manifestar previamente 

sobre o caso. Por tais razões, intime-se o autor, para no prazo de 30 dias, 

comprovar que solicitou junto a autarquia requerida a 

manutenção/prorrogação/ concessão do auxílio doença ou auxílio 

acidentário, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

da distribuição do feito, nos moldes do que preconiza o artigo 290 do CPC. 

Com a emenda ou o decurso do prazo, conclusos com a marcação petição 

inicial. Às providências. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000300-91.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS NOMA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000300-91.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS NOMA EIRELI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. Cuida-se de Ação de obrigação de fazer c/c preceito 

cominatório de reparação de danos e pedido de tutela antecipada proposta 

por Indústria e Comércio de Madeiras Noma Eireli em face de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Verifica-se que a inicial foi 

endereçada ao Juizado Especial da Comarca de Aripuanã, contudo foi 

distribuída no âmbito da Vara Única. Assim, intime-se o requerente para 

esclarecer em qual das esferas pretende que a petição em tela seja 

processada (Juizado ou Vara Única), sendo Vara Única deverá 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da 

distribuição do feito, nos moldes do que preconiza o artigo 290 do CPC. Em 

caso de pretensão de processamento pelo Juizado Especial, deverá o 
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causídico promover a redistribuição do feito no âmbito correto e, se 

tratando de empresa enquadrada no conceito de micro empresa/EPP, 

comprovar a legitimação para pleitear como autora no rito sumarissimo, na 

esteira do que exigem os Enunciados 135 e 154 do FONAJE Com a 

emenda ou o decurso do prazo, conclusos com a marcação petição inicial. 

Às providências. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000231-59.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jonas Rodrigues da Silva (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000231-59.2020.8.11.0088. 

IMPETRANTE: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA 

IMPETRADO: JONAS RODRIGUES DA SILVA V I S T O S. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Geotop 

Construções e Terraplanagem LTDA - em Recuperação Judicial em face 

de Jonas Rodrigues da Silva, atual Prefeito do Município de Aripuanã/MT. 

Analisada a exordial, indeferiu-se o pedido liminar e foi determinada a 

notificação da autoridade coatora. Antes da notificação, o impetrante 

pugnou pela extinção do feito, face a desistência da demanda. D E C I D O. 

Havendo pedido de desistência da ação pelo autor, homologo por 

sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na 

forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de 

interesse jurídico no prosseguimento do feito. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Às providências. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000736-84.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (EXECUTADO)

SADRACK SOARES DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000736-84.2019.8.11.0088. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: JOSE 

CARLOS RODRIGUES, SADRACK SOARES DE OLIVEIRA NETO V I S T O 

S. Trata-se Ação de execução de quantia certa contra devedor solvente 

ajuizada por CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP 

contra JOSÉ CARLOS RODRIGUES e SADRACK SOARES DE OLIVEIRA 

NETO. Recebida a petição inicial, determinou-se a citação dos executados 

(id. 25886966). Antes da citação dos executados, o credor pugnou pela 

extinção do feito, face a desistência da demanda. D E C I D O. Havendo 

pedido de desistência da ação pelo autor, homologo por sentença a 

desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse 

jurídico no prosseguimento do feito. Custas remanescentes pelo autor. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Às providências. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000564-45.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA BROL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZINETE PAGEL OAB - MT23645-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000564-45.2019.8.11.0088. 

AUTOR(A): DJALMA BROL REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL V I S T O S. Cuida-se de ação de concessão de 

benefício previdenciário – auxílio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez, proposta por DJALMA BROL contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL – INSS. Analisada a 

exordial, foi determinado que o autor comprovasse o requerimento prévio 

na esfera administrativa (id.26529692). No id.29583157, o requerente 

pleiteou pela extinção do processo, face a desistência da demanda. D E C 

I D O. Embora o autor manifeste pela desistência da demanda, verifico que 

foi determinado que ele emendasse o pedido, não havendo esse 

procedido com os atos necessários no período concedido, assim, 

entendo, que é caso de indeferimento do pedido inicial. Ante o exposto, 

não estando presentes todos os requisitos necessários da propositura da 

demanda, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal, e ainda, 

determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça. Transitada em julgado, certifique-se e 

remetam-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Às providências. 

Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-53.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA OAB - MT9108/O 

(ADVOGADO(A))

ANETE GARCIA FIUZA OAB - MT5261/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000212-53.2020.8.11.0088. 

AUTOR(A): SILVANA MARIA RODRIGUES REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO V I S T O S. Cuida-se de ação ordinária inominada, com pedido 

de antecipação da tutela de urgência, aviada por Silvana Maria Rodrigues 

em desfavor do Estado de Mato Grosso. Recebida a petição inicial, foi 

indeferido o pedido de antecipação de tutela e determinou-se a citação do 

requerido (id. 29554425). Antes da citação do requerido, a autora pugnou 

pela extinção do feito, face a desistência da demanda. D E C I D O. 

Havendo pedido de desistência da ação pelo autor, homologo por 

sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na 

forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de 

interesse jurídico no prosseguimento do feito. Custas remanescentes pela 

autora. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. Às providências. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-41.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:
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BEIJAMIM RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

CLEMILDA JUSTINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000519-41.2019.8.11.0088. REQUERENTE: BEIJAMIM RAMOS DA CRUZ, 

CLEMILDA JUSTINO DA CRUZ REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito Pleiteia 

a parte requerente indenização por danos materiais e morais, ao 

argumento que adquiriu passagens da ré, através de cartão de crédito de 

seu genro. No dia do embarque, teria sido impedido de embarcar, sendo 

obrigado a desistir do embarque. Pelo acima exposto, requer a 

condenação da companhia aérea ora Ré ao pagamento de indenização, a 

título de danos morais e materiais da restituição das passagens do valor 

de R$ 1.564,26 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e 

seis centavos). A requerida sustenta em sua defesa que houve culpa 

exclusiva da empresa passaredo, sendo por assim a hipótese típica de 

culpa exclusiva de terceiro, prevista como excludente de 

responsabilidade, conforme estabelece o art. 14, paragrafo 3º, II do CDC. 

No entanto, pelas provas acostadas ao feito resta demonstrada a culpa 

pelo evento danoso ao autor, sopesado ao fato de que as passagens 

foram adquiridas por meio da empresa demandada, tenho que esta é 

responsável pelos defeitos existente na prestação do serviço contratado. 

Ademais, a requerida não apresentou provas de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora, descumprindo o ônus 

probatório da art. 373, inciso II, do NCPC/15, portanto, presumi-se que as 

falhas descritas pelo requerente na conexão em São Paulo ocorreram na 

forma relatada. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Caracterizado o dano moral, 

resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser fixados segundo 

os critérios da moderação e prudência, observando os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Embora o artigo 944 do Código Civil 

estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que 

o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de 

evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando 

efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor 

ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. 

QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e 

justo, e com moderação, para que não represente montante irrisório, nem 

implique enriquecimento ilícito. A correção monetária referente à 

indenização por danos morais deve incidir a partir da data da publicação 

da sentença. Já os juros de mora, na hipótese de responsabilidade 

extracontratual, devem ser computados desde o evento danoso. (TJ-MG - 

AC: 10024101924678001 MG , Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) A natureza privada da lesão individual exige que 

a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo exorbitante, 

devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser levado em 

conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca como dado 

principal e determinante do cálculo do arbitramento. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte requerente pode ser considerada moderada, 

se comparada a outras adversidades. A parte requerida é empresa de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

requerente. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Consoante ao pedido de reparação de danos materiais tenho que 

também merece guarida, visto que, o requerente para o fim de chegar ao 

seu destino, e se viu obrigado a ter que adquirir outros gastos aos quais 

não eram previstos no importe total de R$ 1.564,26 (um mil, quinhentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a 

parte requerida pagar ao requerente, a título de danos morais, R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir desta data, por se 

tratar de relação contratual;2) e ainda, condeno a requerida a RESTITUIR 

ao requerente os valores desembolsados pelo autor para a consecução 

de sua chegada ao destino contratado no importe apresentado de R$ 

1.564,26 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos), devendo a importância ser corrigida monetariamente pelo INPC 

a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Submeto os autos ao 

MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO PARCIALMENTE o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga colaboradora, ALTERANDO a minuta 

decisória em parte de sua fundamentação, tanto no que pertine ao 

reconhecimento do dever de indenizar, quanto pelos motivos de incidência 

do dano extrapatrimonial na hipótese, aduzindo, para tanto, as seguintes 

razões de decidir: No tocante à fixação da responsabilidade civil pelo dano 

decorrente da frustrada relação de consumo, afirmou-se na minuta 

decisória que a justificativa apresentada pela ré seria de que a culpa pelo 

evento danoso (perda do voo) seria exclusiva de outra empresa aérea e 

não é disso que se trata, no caso em riste. Em sua contestação, a 

companhia aérea demandada não negou o impedimento de embarque 

afirmado pelos demandantes, porém assinalou que a culpa, exclusiva nos 

seus dizeres, seria dos próprios passageiros, que adquiriram passagens 

em compra à distância (via sítio eletrônico) utilizando o cartão de crédito 

de terceira pessoa (o genro deles) e, por isso, no momento de embarque, 

como foi necessário confirmar os dados pessoais e verificar o histórico 

de emissão em nome do titular do cartão, porque existia suspeita de 

fraude na transação, uma vez que as informações prestadas continham 

inconsistências (dados do cadastro e do titular da compra, trecho 

divergente do endereço cadastrado), acabou não sendo autorizado o 

embarque. Ocorre que pela intensa troca de correspondências eletrônicas 

entre o titular do cartão de crédito utilizado na compra das passagens 

(Claudio Eboni, genro dos demandantes) e a agencia de passagens que 

comercializou os bilhetes, verifica-se que desde o primeiro momento (no 

dia do embarque), até a negativa da restituição integral das passagens (no 

mês seguinte aos fatos), a única tese utilizada para justificar o não 

embarque foi a de que, por ser paciente recém-operado de cirurgia 

cardíaca, o sr. Benjamin teria sido impedido de embarcar, o que demonstra 

a fragilidade do argumento da inconsistência de dados como razão para a 

desautorização de embarque. De mais a mais, tanto uma quanto outra 

argumentação não resistem a um mínimo de cotejo: (a) se o problema eram 

divergências de dados, era da companhia aérea o dever de esclarecer a 

questão e negar ou permitir o embarque, justificando sua decisão em caso 

de recusa, não lhe cabendo a negligente postura de frustrar o transporte 

contratado por uma suposição. Diga-se de outro modo: se a compra da 

passagem foi fraudulenta, devia a empresa adotar as medidas 

necessárias à constatação da fraude e responsabilização dos envolvidos; 

se não havia a fraude, então, os passageiros deveriam ser embarcados e 

recebido, no mínimo, um pedido de desculpas pela suscitação descabida 

de suspeita de ilícito; (b) de outro lado, se a questão era a cirurgia 

cardíaca do passageiro Benjamin, haveria a companhia aérea de 
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demonstrar o impedimento médico, constatá-lo por profissional de plantão, 

ou demonstrar que a situação estava amoldada a uma das situações 

autorizadoras de recusa de embarque, o que também não fez e não o fez 

porque o risco não existia, tanto que o passageiro embarcou em outra 

companhia e deslocou-se normalmente. Sendo assim, se a recusa de 

autorização foi injustificada, essa é a causa, essa é a razão do ilícito 

contratual, que atraia a regra de responsabilização objetiva do fornecedor 

de serviços ao consumidor (arts. 14 e 25 do CDC). Fixada a causa real do 

dever de indenizar, no que tange aos danos morais (porque os materiais 

foram abordados corretamente na minuta decisória), a mim se afigura 

necessário, primeiramente, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, 

por meio da sua Terceira Turma, decidiu no REsp n. 1.796.716/MG, que 

não existe dano moral in re ipsa pelo simples fato do atraso na prestação 

do serviço de transporte, seja aéreo, seja terrestre. Assinalou a Corte 

Cidadã, que inobstante seja indiscutível que a responsabilidade pelo 

atraso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, seja 

da companhia aérea, tal constatação não significa o reconhecimento 

automático da ocorrência de dano moral indenizável, que somente pode 

ser aferido em casos que desbordam da normalidade, causando abalo ao 

consumidor por malferir o seu âmago. Sobre o tema: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. [...] Na específica hipótese de atraso ou 

cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que 

o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e 

eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. 

Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que 

se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, 

por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão 

extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o 

caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a 

consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, 

pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação 

acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real 

duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para 

melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo 

informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de 

amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido 

suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for 

considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave acabou 

por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros...” (STJ, REsp 

n. 1.796.716 – MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi). Posta a questão 

nesses termos, ao reverso do que pontuado na minuta decisória o dano 

moral não é presumível nessa hipótese, mas decorre da postura fática da 

empresa aérea, que além de submeter um casal de idosos ao 

constrangimento de não serem autorizados a embarcar no voo que haviam 

adquirido, ainda desconsiderou o quadro médico de um deles (paciente 

cardíaco, retornando de uma intervenção cirúrgica) e, para além de tudo 

isso, demorou mais de mês (conforme demonstram os inúmeros e-mails 

trocados entre o genro dos passageiros e a empresa preposta da ré – id. 

21965751) para reconhecer o direito ao ressarcimento das passagens e 

mesmo assim, de forma parcial, assinalando que como a esposa do sr. 

Benjamin não possuía atestado médico o não embarque dela seria 

considerado “no show” (perda do voo por não apresentação), o que 

revela exagerado rigor contratual e uma ausência total de empatia e 

sensibilidade com o cliente, aí sim, por todo esse panorama, 

justificando-se a indenização pelo dano moral perquirido. Com essas 

correções e modificações, homologo o projeto de sentença, e extingo o 

feito com julgamento de mérito, mantendo a condenação da empresa 

demandada quanto aos danos materiais e morais já fixados na minuta 

decisória, nos valores e com as correções devidas de conformidade com 

o que foi exposto na minuta decisória. Publique-se e, transitada em 

julgado, dê-se início à fase de cumprimento de sentença – se requerida 

pelos vencedores – ou encaminhe-se ao arquivo em caso de silêncio dos 

interessados. Aripuanã/MT, 29 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-41.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BEIJAMIM RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

CLEMILDA JUSTINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000519-41.2019.8.11.0088. REQUERENTE: BEIJAMIM RAMOS DA CRUZ, 

CLEMILDA JUSTINO DA CRUZ REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito Pleiteia 

a parte requerente indenização por danos materiais e morais, ao 

argumento que adquiriu passagens da ré, através de cartão de crédito de 

seu genro. No dia do embarque, teria sido impedido de embarcar, sendo 

obrigado a desistir do embarque. Pelo acima exposto, requer a 

condenação da companhia aérea ora Ré ao pagamento de indenização, a 

título de danos morais e materiais da restituição das passagens do valor 

de R$ 1.564,26 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e 

seis centavos). A requerida sustenta em sua defesa que houve culpa 

exclusiva da empresa passaredo, sendo por assim a hipótese típica de 

culpa exclusiva de terceiro, prevista como excludente de 

responsabilidade, conforme estabelece o art. 14, paragrafo 3º, II do CDC. 

No entanto, pelas provas acostadas ao feito resta demonstrada a culpa 

pelo evento danoso ao autor, sopesado ao fato de que as passagens 

foram adquiridas por meio da empresa demandada, tenho que esta é 

responsável pelos defeitos existente na prestação do serviço contratado. 

Ademais, a requerida não apresentou provas de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora, descumprindo o ônus 

probatório da art. 373, inciso II, do NCPC/15, portanto, presumi-se que as 

falhas descritas pelo requerente na conexão em São Paulo ocorreram na 

forma relatada. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Caracterizado o dano moral, 

resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser fixados segundo 

os critérios da moderação e prudência, observando os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Embora o artigo 944 do Código Civil 

estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que 

o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de 

evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando 

efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor 

ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. 

QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e 

justo, e com moderação, para que não represente montante irrisório, nem 

implique enriquecimento ilícito. A correção monetária referente à 

indenização por danos morais deve incidir a partir da data da publicação 

da sentença. Já os juros de mora, na hipótese de responsabilidade 

extracontratual, devem ser computados desde o evento danoso. (TJ-MG - 

AC: 10024101924678001 MG , Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) A natureza privada da lesão individual exige que 

a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo exorbitante, 

devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser levado em 
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conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca como dado 

principal e determinante do cálculo do arbitramento. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte requerente pode ser considerada moderada, 

se comparada a outras adversidades. A parte requerida é empresa de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

requerente. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Consoante ao pedido de reparação de danos materiais tenho que 

também merece guarida, visto que, o requerente para o fim de chegar ao 

seu destino, e se viu obrigado a ter que adquirir outros gastos aos quais 

não eram previstos no importe total de R$ 1.564,26 (um mil, quinhentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a 

parte requerida pagar ao requerente, a título de danos morais, R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir desta data, por se 

tratar de relação contratual;2) e ainda, condeno a requerida a RESTITUIR 

ao requerente os valores desembolsados pelo autor para a consecução 

de sua chegada ao destino contratado no importe apresentado de R$ 

1.564,26 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos), devendo a importância ser corrigida monetariamente pelo INPC 

a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Submeto os autos ao 

MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO PARCIALMENTE o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga colaboradora, ALTERANDO a minuta 

decisória em parte de sua fundamentação, tanto no que pertine ao 

reconhecimento do dever de indenizar, quanto pelos motivos de incidência 

do dano extrapatrimonial na hipótese, aduzindo, para tanto, as seguintes 

razões de decidir: No tocante à fixação da responsabilidade civil pelo dano 

decorrente da frustrada relação de consumo, afirmou-se na minuta 

decisória que a justificativa apresentada pela ré seria de que a culpa pelo 

evento danoso (perda do voo) seria exclusiva de outra empresa aérea e 

não é disso que se trata, no caso em riste. Em sua contestação, a 

companhia aérea demandada não negou o impedimento de embarque 

afirmado pelos demandantes, porém assinalou que a culpa, exclusiva nos 

seus dizeres, seria dos próprios passageiros, que adquiriram passagens 

em compra à distância (via sítio eletrônico) utilizando o cartão de crédito 

de terceira pessoa (o genro deles) e, por isso, no momento de embarque, 

como foi necessário confirmar os dados pessoais e verificar o histórico 

de emissão em nome do titular do cartão, porque existia suspeita de 

fraude na transação, uma vez que as informações prestadas continham 

inconsistências (dados do cadastro e do titular da compra, trecho 

divergente do endereço cadastrado), acabou não sendo autorizado o 

embarque. Ocorre que pela intensa troca de correspondências eletrônicas 

entre o titular do cartão de crédito utilizado na compra das passagens 

(Claudio Eboni, genro dos demandantes) e a agencia de passagens que 

comercializou os bilhetes, verifica-se que desde o primeiro momento (no 

dia do embarque), até a negativa da restituição integral das passagens (no 

mês seguinte aos fatos), a única tese utilizada para justificar o não 

embarque foi a de que, por ser paciente recém-operado de cirurgia 

cardíaca, o sr. Benjamin teria sido impedido de embarcar, o que demonstra 

a fragilidade do argumento da inconsistência de dados como razão para a 

desautorização de embarque. De mais a mais, tanto uma quanto outra 

argumentação não resistem a um mínimo de cotejo: (a) se o problema eram 

divergências de dados, era da companhia aérea o dever de esclarecer a 

questão e negar ou permitir o embarque, justificando sua decisão em caso 

de recusa, não lhe cabendo a negligente postura de frustrar o transporte 

contratado por uma suposição. Diga-se de outro modo: se a compra da 

passagem foi fraudulenta, devia a empresa adotar as medidas 

necessárias à constatação da fraude e responsabilização dos envolvidos; 

se não havia a fraude, então, os passageiros deveriam ser embarcados e 

recebido, no mínimo, um pedido de desculpas pela suscitação descabida 

de suspeita de ilícito; (b) de outro lado, se a questão era a cirurgia 

cardíaca do passageiro Benjamin, haveria a companhia aérea de 

demonstrar o impedimento médico, constatá-lo por profissional de plantão, 

ou demonstrar que a situação estava amoldada a uma das situações 

autorizadoras de recusa de embarque, o que também não fez e não o fez 

porque o risco não existia, tanto que o passageiro embarcou em outra 

companhia e deslocou-se normalmente. Sendo assim, se a recusa de 

autorização foi injustificada, essa é a causa, essa é a razão do ilícito 

contratual, que atraia a regra de responsabilização objetiva do fornecedor 

de serviços ao consumidor (arts. 14 e 25 do CDC). Fixada a causa real do 

dever de indenizar, no que tange aos danos morais (porque os materiais 

foram abordados corretamente na minuta decisória), a mim se afigura 

necessário, primeiramente, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, 

por meio da sua Terceira Turma, decidiu no REsp n. 1.796.716/MG, que 

não existe dano moral in re ipsa pelo simples fato do atraso na prestação 

do serviço de transporte, seja aéreo, seja terrestre. Assinalou a Corte 

Cidadã, que inobstante seja indiscutível que a responsabilidade pelo 

atraso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, seja 

da companhia aérea, tal constatação não significa o reconhecimento 

automático da ocorrência de dano moral indenizável, que somente pode 

ser aferido em casos que desbordam da normalidade, causando abalo ao 

consumidor por malferir o seu âmago. Sobre o tema: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. [...] Na específica hipótese de atraso ou 

cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que 

o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e 

eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. 

Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que 

se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, 

por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão 

extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o 

caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a 

consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, 

pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação 

acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real 

duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para 

melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo 

informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de 

amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido 

suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for 

considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave acabou 

por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros...” (STJ, REsp 

n. 1.796.716 – MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi). Posta a questão 

nesses termos, ao reverso do que pontuado na minuta decisória o dano 

moral não é presumível nessa hipótese, mas decorre da postura fática da 

empresa aérea, que além de submeter um casal de idosos ao 

constrangimento de não serem autorizados a embarcar no voo que haviam 

adquirido, ainda desconsiderou o quadro médico de um deles (paciente 

cardíaco, retornando de uma intervenção cirúrgica) e, para além de tudo 

isso, demorou mais de mês (conforme demonstram os inúmeros e-mails 

trocados entre o genro dos passageiros e a empresa preposta da ré – id. 

21965751) para reconhecer o direito ao ressarcimento das passagens e 

mesmo assim, de forma parcial, assinalando que como a esposa do sr. 

Benjamin não possuía atestado médico o não embarque dela seria 

considerado “no show” (perda do voo por não apresentação), o que 

revela exagerado rigor contratual e uma ausência total de empatia e 

sensibilidade com o cliente, aí sim, por todo esse panorama, 

justificando-se a indenização pelo dano moral perquirido. Com essas 

correções e modificações, homologo o projeto de sentença, e extingo o 

feito com julgamento de mérito, mantendo a condenação da empresa 

demandada quanto aos danos materiais e morais já fixados na minuta 

decisória, nos valores e com as correções devidas de conformidade com 

o que foi exposto na minuta decisória. Publique-se e, transitada em 

julgado, dê-se início à fase de cumprimento de sentença – se requerida 

pelos vencedores – ou encaminhe-se ao arquivo em caso de silêncio dos 

interessados. Aripuanã/MT, 29 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000240-55.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000240-55.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve resumo dos 

fatos relevantes do feito. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA, ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, fundada Execução de Título Executivo, 

de honorários advocatícios como defensora dativo, referente ao processo 

número: · CERTIDÃO CÓDIGO 33292–20(vinte) URH,s -Valor 

–R$-16.694,40-(dezesseis mil e seiscentos e noventa e quatro reais e 

quarenta centavos); · CERTIDÃO CÓDIGO 38675–03(três) URH,s -Valor 

–R$-2.504,16-(dois mil e quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos). 

· CERTIDÃO CÓDIGO37509–01(uma) URH-Valor –R$-834,72-(oitocentos e 

trinta e quatro reais e setenta e dois centavos); · CERTIDÃO 

CÓDIGO50082 –½(meia) URH-Valor –R$-417,36-(quatrocentos e 

dezessete reais e trinta e seis centavos); · CERTIDÃO CÓDIGO51036–

½(meia) URH-Valor –R$-417,36-(quatrocentos e dezessete reais e trinta e 

seis centavos); · CERTIDÃO CÓDIGO 51062–08(oito) URH,s -Valor 

–R$-6.677,76(seis mil e seiscentos e setenta e sete reais e setenta e seis 

centavos); A parte exequente postula o valor de R$ 27.545,76(vinte e sete 

mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos). 

Recebida a Emenda à inicial, fora determinada a citação da parte 

executada. Devidamente citada, a parte executada se manteve inerte (id- 

21507162). Eis o breve relato. Passo à fundamentação. O processo 

comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria nele 

versada envolve apenas matéria de direito, estando as alegações 

suportadas em provas documentais, dispensando-se maior dilação 

probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo assim, como no caso os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da 

demanda, não há necessidade de produção de outras provas. Atente-se 

que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor 

dativo possui natureza de título executivo, liquido, certo e exigível, na 

forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exeqüente de R$ 27.545,76(vinte e sete mil e 

quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), 

correspondente às certidões de honorários por atuação como defensor 

dativo nos processos referidos acima. EXPEÇA-SE a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV); Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo 

de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no 

AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 

39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento 

das custas. Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza 

Leiga Dr Fabio, verifiquei as certidões anexas , e estas foram expedidas 

entre mes 01 a 04/2016, somente os processos são antigos, neste caso 

ainda nao houve a prescrição, pq a prescrição ocorre em 5 anos isso? 

Mas caso o Dr. entenda pela prescrição eu modifico. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Aripuanã,MT, data da assinatura registrada no sistema 

eletrônico. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010228-83.2016.8.11.0088. REQUERENTE: RAQUEL SOARES FREITAS 

REQUERIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DANOS MORAIS e MATERIAIS em face da 

demora excessiva no conserto de veículo promovida por RAQUEL 

SOARES FREITAS, em desfavor de BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS. 

BREVE RELATO DOS FATOS Narra a AUTORA que no dia 09/09/2016, por 

volta das 15:30 horas, sofreu acidente de trânsito, resultando em danos 

materiais no seu veículo, acionando o seguro contratado (RÉ), a qual 

orientou a Autora a procurar serviço de guincho de empresa credenciada, 

tendo o veículo sido removido para Tangará da Serra em12/09/2016 onde 

os serviços ficaram ao encargo da empresa Centro Automotivo Tangará, 

segundo a AUTORA, indicado pela RÉ. Sendo os serviços autorizados 

pela RÉ no dia 19/09/2016. Narra ainda a Autora, que as peças foram 

enviadas pela RÉ somente em 17/10/2016, mais de 30 (trinta) dias após o 

acidente. A oficina alegou a demora no recebimento do veículo e das 

peças de reposição, alegando ainda que seriam necessários mais 

15(quinze) dias a partir de 17/10/2016 para a conclusão dos serviços, 

ficando a Autora fora privada de seu veículo por quase 60(sessenta) 

dias. Ressaltou ainda que a Requerida disponibilizou carro reserva para a 

Autora pelo período de 30 (trinta) dias e passado esse período a mesma 

ficou completamente desassistida, tendo que se socorrer de serviços de 

táxi, caronas e muitas vezes adiando compromissos ante a privação de 

uso de seu veículo. Diante dos fatos, requereu reembolso de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a titulo de reembolso que gastou com serviços de taxi por 

20 dias, bem como indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 

(trinta mil reais). RELATO DA RÉ Por sua vez, em contestação a RÉ, 

requereu pela improcedência dos pedidos formulados pela Autora, vez 

que eis que não há qualquer dano a ser suportado por esta. Ressaltou 

que tão somente realizou os trâmites necessários para a liberação da 

indenização securitária, ficando a oficina responsável pelo conserto e 

entrega do veículo em tempo hábil, e que a escolha da oficina foi realizada 

pela Autora não podendo responder a Seguradora por eventuais falhas na 

prestação de serviço de reparo. Alegou ainda a RÉ que procedeu com a 

perícia e liberou o orçamento necessário para o conserto do veículo em 

tempo ínfimo, realizando o pagamento dos reparos no prazo estipulado 

junto à oficina, bem como, concedeu um veículo reserva pelo período de 

30 dias para locomoção da Autora. Contestou ainda o recibo de prestação 

de serviços de taxi, juntados pela Autora, pois esta não juntou 

comprovante de pagamento das referidas despesas. Decido. A meu ver, 

não assiste razão a parte Autora em seus pedidos de indenização por 

danos morais e matérias em face da parte Ré, senão vejamos: 

Inicialmente, oportuno ressaltar que restou demonstrado nos autos que o 

sinistro ocorreu em 09/09/2016, não obstante, feita a comunicação à 

seguradora no mesmo dia, esta orientou a Autora a procurar serviço de 

guincho de empresa credenciada, tendo o veículo sido removido para 

Tangará da Serra em 12/09/2016 onde os serviços ficaram ao encargo da 

empresa Centro Automotivo Tangará, sendo os serviços autorizados pela 

RÉ no dia 19/09/2016, logo, percebo que não houve, de fato, 

extrapolamento do prazo de 30 dias, pela seguradora, para a autorização 

dos reparos. Ademais, a RÉ forneceu um veículo reserva para Autora 

durante 30 dias, enquanto seu veiculo estava no conserto, cumprido com 

o estabelecido na apólice de seguro. De pronto, oportuno ressaltar que 

não restou comprovado nos autos que a oficina mecânica, para onde foi 

encaminhado o veículo (Centro Automotivo Tangará), fosse, como disse o 

autor, credenciada a ré, sendo de notar que a requerida contestou 

expressamente tal alegação. Logo, por iniciativa do autor foram utilizados 

os serviços da referida oficina mecânica, conforme pude observar no 
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relatório do guincho, juntado pela própria autora, onde consta que a oficina 

foi indicada pelo usuário (id- 8882038), não podendo ser atribuída a 

seguradora qualquer responsabilidade sobre tal indicação. Logo, não 

restou comprovado nos autos a responsabilidade da seguradora 

relativamente à demora na realização dos reparos no veículo. Vejamos: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA 

SEGURADORA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE ATRASO 

NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS NO VEÍCULO SINISTRADO - 

RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA - 

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE 

SE IMPÕE. A Teoria da Responsabilidade Civil Extracontratual (subjetiva), 

impõe a parte demandante a obrigação de demonstração da culpa da parte 

demandada para a caracterização do ato ilícito que da azo ao dever de 

indenizar. Aquela, em sentido restrito, configura-se como sendo a 

negligência, imprudência ou imperícia em relação a direito do requerente. 

Em face da ausência demonstração nos autos que a seguradora fosse a 

responsável pela alegada demora na realização dos serviços de reparos 

no veículo sinistrado, não há falar em responsabilidade da requerida, haja 

vista que não restou demonstrada qualquer conduta negligente que 

justificasse a pretensão indenizatória. (TJ-MG - AC: 10702120534384003 

MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de 

Publicação: 02/04/2019). Verifico também que o simples recibo emitido, 

sem comprovação efetiva de pagamento, não comprova a prestação do 

serviço de taxi, e deste modo, não enseja o dever de ressarcimento. 

Dispositivo. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e extinto o 

processo com julgamento do mérito, nos termos do art.487, inc.I do NCPC. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos 

S a n t o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Aripuanã,MT, data da assinatura registrada no sistema 

eletrônico. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-83.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOARES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010228-83.2016.8.11.0088. REQUERENTE: RAQUEL SOARES FREITAS 

REQUERIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DANOS MORAIS e MATERIAIS em face da 

demora excessiva no conserto de veículo promovida por RAQUEL 

SOARES FREITAS, em desfavor de BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS. 

BREVE RELATO DOS FATOS Narra a AUTORA que no dia 09/09/2016, por 

volta das 15:30 horas, sofreu acidente de trânsito, resultando em danos 

materiais no seu veículo, acionando o seguro contratado (RÉ), a qual 

orientou a Autora a procurar serviço de guincho de empresa credenciada, 

tendo o veículo sido removido para Tangará da Serra em12/09/2016 onde 

os serviços ficaram ao encargo da empresa Centro Automotivo Tangará, 

segundo a AUTORA, indicado pela RÉ. Sendo os serviços autorizados 

pela RÉ no dia 19/09/2016. Narra ainda a Autora, que as peças foram 

enviadas pela RÉ somente em 17/10/2016, mais de 30 (trinta) dias após o 

acidente. A oficina alegou a demora no recebimento do veículo e das 

peças de reposição, alegando ainda que seriam necessários mais 

15(quinze) dias a partir de 17/10/2016 para a conclusão dos serviços, 

ficando a Autora fora privada de seu veículo por quase 60(sessenta) 

dias. Ressaltou ainda que a Requerida disponibilizou carro reserva para a 

Autora pelo período de 30 (trinta) dias e passado esse período a mesma 

ficou completamente desassistida, tendo que se socorrer de serviços de 

táxi, caronas e muitas vezes adiando compromissos ante a privação de 

uso de seu veículo. Diante dos fatos, requereu reembolso de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a titulo de reembolso que gastou com serviços de taxi por 

20 dias, bem como indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 

(trinta mil reais). RELATO DA RÉ Por sua vez, em contestação a RÉ, 

requereu pela improcedência dos pedidos formulados pela Autora, vez 

que eis que não há qualquer dano a ser suportado por esta. Ressaltou 

que tão somente realizou os trâmites necessários para a liberação da 

indenização securitária, ficando a oficina responsável pelo conserto e 

entrega do veículo em tempo hábil, e que a escolha da oficina foi realizada 

pela Autora não podendo responder a Seguradora por eventuais falhas na 

prestação de serviço de reparo. Alegou ainda a RÉ que procedeu com a 

perícia e liberou o orçamento necessário para o conserto do veículo em 

tempo ínfimo, realizando o pagamento dos reparos no prazo estipulado 

junto à oficina, bem como, concedeu um veículo reserva pelo período de 

30 dias para locomoção da Autora. Contestou ainda o recibo de prestação 

de serviços de taxi, juntados pela Autora, pois esta não juntou 

comprovante de pagamento das referidas despesas. Decido. A meu ver, 

não assiste razão a parte Autora em seus pedidos de indenização por 

danos morais e matérias em face da parte Ré, senão vejamos: 

Inicialmente, oportuno ressaltar que restou demonstrado nos autos que o 

sinistro ocorreu em 09/09/2016, não obstante, feita a comunicação à 

seguradora no mesmo dia, esta orientou a Autora a procurar serviço de 

guincho de empresa credenciada, tendo o veículo sido removido para 

Tangará da Serra em 12/09/2016 onde os serviços ficaram ao encargo da 

empresa Centro Automotivo Tangará, sendo os serviços autorizados pela 

RÉ no dia 19/09/2016, logo, percebo que não houve, de fato, 

extrapolamento do prazo de 30 dias, pela seguradora, para a autorização 

dos reparos. Ademais, a RÉ forneceu um veículo reserva para Autora 

durante 30 dias, enquanto seu veiculo estava no conserto, cumprido com 

o estabelecido na apólice de seguro. De pronto, oportuno ressaltar que 

não restou comprovado nos autos que a oficina mecânica, para onde foi 

encaminhado o veículo (Centro Automotivo Tangará), fosse, como disse o 

autor, credenciada a ré, sendo de notar que a requerida contestou 

expressamente tal alegação. Logo, por iniciativa do autor foram utilizados 

os serviços da referida oficina mecânica, conforme pude observar no 

relatório do guincho, juntado pela própria autora, onde consta que a oficina 

foi indicada pelo usuário (id- 8882038), não podendo ser atribuída a 

seguradora qualquer responsabilidade sobre tal indicação. Logo, não 

restou comprovado nos autos a responsabilidade da seguradora 

relativamente à demora na realização dos reparos no veículo. Vejamos: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA 

SEGURADORA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE ATRASO 

NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS NO VEÍCULO SINISTRADO - 

RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA - 

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE 

SE IMPÕE. A Teoria da Responsabilidade Civil Extracontratual (subjetiva), 

impõe a parte demandante a obrigação de demonstração da culpa da parte 

demandada para a caracterização do ato ilícito que da azo ao dever de 

indenizar. Aquela, em sentido restrito, configura-se como sendo a 

negligência, imprudência ou imperícia em relação a direito do requerente. 

Em face da ausência demonstração nos autos que a seguradora fosse a 

responsável pela alegada demora na realização dos serviços de reparos 

no veículo sinistrado, não há falar em responsabilidade da requerida, haja 

vista que não restou demonstrada qualquer conduta negligente que 

justificasse a pretensão indenizatória. (TJ-MG - AC: 10702120534384003 

MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de 

Publicação: 02/04/2019). Verifico também que o simples recibo emitido, 

sem comprovação efetiva de pagamento, não comprova a prestação do 

serviço de taxi, e deste modo, não enseja o dever de ressarcimento. 

Dispositivo. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e extinto o 

processo com julgamento do mérito, nos termos do art.487, inc.I do NCPC. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos 

S a n t o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________
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VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Aripuanã,MT, data da assinatura registrada no sistema 

eletrônico. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010016-62.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO SANDRO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NAVES NETO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para querendo, se manifestar sobre a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de cumprimento negativo, impulsionando o feito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000766-22.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000766-22.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se 

de execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra 

a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como 

defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria 

Pública nesta Comarca. Em analise a peça inicial vislumbro que cumprem 

os requisitos dispostos no artigo 319 do Código de Processo Civil, razão 

porque recebo a inicial, e determino a citação da Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não havendo impugnação, 

homologo, desde já, os cálculos apresentados pela exequente. Em 

cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a utilização do 

sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito ser 

encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000260-46.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000260-46.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Não 

havendo impugnação, homologo os cálculos apresentados pela 

exequente. Em cumprimento aos Provimentos nº 11/2017 – CM e 

nº06/2020, determino a utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do 

débito, devendo o feito ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e 

Contador para as devidas providências. Após, expeça-se a requisição de 

pagamento nos moldes do que determina o art. 535, do CPC. Se 

ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Por fim, intime-se o exequente 

para apresentar e depositar em cartório as certidões de honorários 

exequendas, devendo a Serventia arquivar tais documentos em pasta 

própria, permaneçam os autos em Secretaria até o cumprimento integral 

das determinações aqui exaradas. Às providências. Aripuanã/MT, 11 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-74.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. VIANA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010054-74.2016.8.11.0088. REQUERENTE: JORGE ANTONIO DE 

CARVALHO REQUERIDO: A. P. VIANA EIRELI - ME VISTOS. Trata-se de 

ação de execução de títulos extrajudicial, avida por Jorge Antonio de 

Carvalho, em face de A. P. Viana Eireli – Me objetivando a satisfação da 

divida exequenda, advinda de cheques sem provisão de fundo (id. 

8880178). Designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera 

diante da citação/intimação negativa da executada para comparecer ao 

ato (id. 10651443), requerendo o autor à designação de novo ato 

processual e nova tentativa de citação da executada no endereço 

atualizado, restando novamente a diligencia sem êxito (id. 8880210), não 

satisfeito pela terceira vez requereu a designação de audiência de 

conciliação a qual novamente não obteve proveito, diante da ausência do 

executado não localizado (id. 8880203). Em continuidade, pela quarta vez 

apresentou endereço atualizado da executada e pugnou pela designação 

de ato conciliatório e citação da requerida, a qual exaustivamente foi 

negativa (id. 8880258), ainda na intenção de localizar a executada 

requereu informações sobre possível existência de endereço atualizado 

em processos que tramitem perante este juízo, deferido o pedido, obtendo 

sucesso na diligencia (id. 16624849), foi a executada citada e, novamente 

designado audiência de conciliação a requerimento do advogado da parte 

exequente (id. 19891523 ), sendo esta pela quinta vez infrutíferas, 

pleiteando pela suspensão do feito por 30 dias para tentativa de acordo 

com a executada (id. 20669193). Devidamente intimada à exequente ( id. 

25096589) quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal para dar 

impulso à lide, ficando o feito paralisado por mais de 4 meses. Neste 

diapasão, a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do NCPC, se aplicara quando a parte autora deixar de dar efetivo impulso 

ao feito ou não promover os atos e diligências que lhe competir, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, 

o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte autora que, mesmo devidamente intimada para fazê-lo, 

quedou-se inerte, ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 dias. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem 

resolução do mérito, ante o desinteresse da parte requerente. Nesses 

moldes, ante a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Saliento, 

outrossim, que a parte somente poderá ingressar com nova reclamação 

sobre o mesmo fato após efetuar o pagamento das custas deste 

processo, nos termos do que dispõe o artigo 51, inciso I, e §§1º e 2º, que, 

mediante instituto da analogia, aplica-se ao abandono da causa c/c artigo 

486, §2º, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Aripuanã/MT, 10 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000075-42.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INGLIDIS ELIDIANE FERREIRA BEZERRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000075-42.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: VIVIANE CORREA DA SILVA 

EXECUTADO: INGLIDIS ELIDIANE FERREIRA BEZERRA VISTOS. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. A extinção do 

processo com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a 

parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, não 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, 

o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte requerente que, mesmo devidamente intimada para 

fazê-lo, quedou-se inerte (ID. 26459000), ocasionando a paralisação do 

feito por mais de 30 dias. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse da parte 

requerente. Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 

10 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-35.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000069-35.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Trata-se de execução 

manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à nomeação 

de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 10 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010080-72.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EGON LUIZ GAUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F F DE CARVALHO MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR ANTONIO GARCIA NEVES OAB - GO12219 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010080-72.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: EGON LUIZ GAUER 

EXECUTADO: F F DE CARVALHO MADEIRAS - ME V I S T O S, Trata-se de 

execução de titulo extrajudicial, verbalizada por Francisco Fostino de 

Carvalho em face de F.F. Carvalho Madeiras Me, objetivando a satisfação 

da divida exequenda, nascida de cheques em provisão de fundo. 

Devidamente citado o executado (id. 8880546), manifestou-se 

reconhecendo que é devedor do montante requerido pelo exequente, no 

entanto não teria condições financeiras de pagar o valor da divida avistas, 

requerendo para tanto, o parcelamento do valor em 10 vezes de R$ 

1.593,00 se comprometendo a pagar multa de 10% em caso de 

descumprimento do acordo (Id. 8880530). Doutro lado, o exequente 

manifestou-se concordando com os termos do acordo apresentado pelo 

executado, requerendo a suspensão do feito até o cumprimento do acordo 

(id. 8880560), decorrido o prazo sem cumprimento do acordo entabulado 

entre as partes, manifestou-se o exequente requerendo o prosseguimento 

do feito, com a realização de penhora de valores pertencentes ao 

executado que estejam depositados nas instituições financeiras (id. 

11906489), intimado o executado quedou-se inerte (id. 19960426). Neste 

passo, considerando que sobreveio aos autos pedido do executado 

pleiteando pela constrição de valores pertencentes ao executado, no 

entanto deixou de juntar cálculos atualizado da divida, determino que 

intime-se o exequente para que apresente calculo atualizado da divida, 

devendo ser observado pela parte que o valor a ser apresentado, dever 

ser discriminado nos termos em que dispõe o artigo 524 do Código de 

Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção por desídia. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000768-89.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000768-89.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se 

de execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra 

a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como 

defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria 

Pública nesta Comarca. Em analise a peça inicial vislumbro que cumprem 

os requisitos dispostos no artigo 319 do Código de Processo Civil, razão 

porque recebo a inicial, e determino a citação da Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não havendo impugnação, 

homologo, desde já, os cálculos apresentados pela exequente. Em 

cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a utilização do 

sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito ser 

encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-74.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIVAN FRANCISCO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 
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8010000-74.2017.8.11.0088. REQUERENTE: SOLIVAN FRANCISCO DE 

MELO REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP V I S T O S, Diante da decisão proferida pela Turma Recursal 

Julgadora, a qual não deu provimento ao recurso interposto (id.25588835), 

intimem-se as partes para manifestarem o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, pena de extinção do feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã/MT, 9 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-73.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON JOSE FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010164-73 .2016 .8 .11 .0088 .  REQUERENTE:  AGROTERRA 

AGROPECUARIA LTDA - EPP REQUERIDO: MILTON JOSE FERREIRA V I S T 

O S, Diante da tentativa infrutífera de avalição e remoção do veiculo (Fiat 

Strada Prata, placas NCX 2605) indicado pelo exequente como meio de 

satisfação da divida exequenda(id.24291930), intime-se o credor para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção da execução, ante a regra específica do art. 53, § 4º da 

Lei de regência dos Juizados Especiais, que estabelece trata-se a 

execução no rito sumaríssimo de procedimento simplificado, que não se 

acomoda ao arrastamento de atos processuais sem efetividade. 

Transcorrido o prazo retro, independentemente de manifestação, tornem 

os autos conclusos para deliberações. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000770-59.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000770-59.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se 

de execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra 

a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como 

defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria 

Pública nesta Comarca. Em analise a peça inicial vislumbro que cumprem 

os requisitos dispostos no artigo 319 do Código de Processo Civil, razão 

porque recebo a inicial, e determino a citação da Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não havendo impugnação, 

homologo, desde já, os cálculos apresentados pela exequente. Em 

cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a utilização do 

sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito ser 

encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010188-38.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANDO PINHEIRO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010188-38.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: AGROTERRA AGROPECUARIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIVANDO PINHEIRO DE SOUSA V I S T O S, 

Indefiro o pedido de suspensão da lide de id. 25453611, eis que além de 

não possuir qualquer respaldo legal, tal pretensão é totalmente 

incompatível com o rito sumaríssimo. Portanto, intime-se o credor para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção, uma vez que, segundo o art. 53, § 4º da lei de regência 

dos Juizados Especiais a execução é simplificada, e não se compagina 

com fórmulas ordinárias do processo comum, cabendo ao credor indicar 

paradeiro e solvencia do devedor, pena de extinção da execução e 

expedição de certidão de crédito, nos moldes do Enunciado n. 76 do 

FONAJE. Transcorrido o prazo retro, independentemente de manifestação, 

tornem os autos conclusos para deliberações. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-89.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ARIPISOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010107-89.2015.8.11.0088. Requerente: Aripisos Indústria e Comércio de 

Madeiras Ltda - EPP Requerida: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A VISTOS. Apresentada contestação à inicial, ao se manusear o 

caderno processual, denota-se que apesar de se identificar como 

empresa de pequeno porte, a autora carreou aos autos documento fiscal 

que atesta se tratar de “sociedade empresária limitada”, o que, não 

significa, de per si, ser parte ilegítima para pleitear nos Juizados Especiais 

como parte autora, já que, a classificação da pessoa jurídica como 

microempresa ou empresa de pequeno porte está atrelada ao tratamento 

jurídico a que se submetem, como bem salienta a jurisprudência moderna: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO COMUM. O FATO DE A AUTORA SER 

SOCIEDADE LIMITADA NÃO EXCLUI SEJA MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. 1. Quando o inciso I do art. 5º da Lei 12.153/09 

refere-se a microempresas e empresas de pequeno porte, (a) deve-se 

incluir, necessariamente, o Pequeno Empresário ou Microempreendedor 

Individual - MEI; (b) não se deve confundir Microempresa - ME e Empresa 

de Pequeno Porte - EPP com sociedade; (c) o fato de ser sociedade não 

exclui, por si só, a possibilidade de ser ME ou EPP; e (d) não se deve 

excluir esta ou aquela espécie de sociedade, anônima, limitada, em nome 

coletivo etc. da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois 

qualquer delas, independentemente da espécie, pode ser ME e EPP. 2. MEI, 

ME e EPP têm a ver com espécie ou classificação dos empresários quanto 

ao tratamento jurídico, e não com espécie ou classificação das 

sociedades. Não é o fato de ser sociedade limitada, ou sociedade 

anônima, ou qualquer outro tipo, que exclui a possibilidade de ser 

microempresa ou empresa de pequeno porte. É preciso verificar se ela 

está classificada como tal, independentemente do tipo. (...)” (TJ-RS - CC: 

70082287111 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 23/10/2019, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019). Ocorre que esse 

enquadramento jurídico, segundo a LC n. 123/2006, além de se mensurar 

pelo faturamento anual (e não pelo capital social como erroneamente se 

entende), se controla, se delimita pela assunção da empresa a um regime 

tributário específico, o conhecido Simples Nacional. Sendo assim, para se 

constatar se a demandante se acha enquadrada no regime especial do 

Estatuto das Micro e Pequenas Empresas é preciso que (i) juntem à inicial 

o atestado/certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES; (ii) 

comprovem sua condição de enquadrada tributariamente como ME e EPP 
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e; (iii) cumpram o requisito esculpido no Enunciado 135 do FONAJE, ou 

seja, demonstrar sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). Nada disso foi observado pela demandante, que, 

aparentemente, somente buscou a via mais simplificada (e gratuita) para 

verbalizar sua pretensão, sem demonstrar sua legitimação para assim 

atuar, o que já é mais que suficiente para se deduzir que se trata de parte 

ilegítima a demandar sob o rito sumaríssimo, não podendo a ação 

prosperar, pena de desvirtuar o sistema jurídico mais célere e simplificado 

criado pela Lei n. 9.099/95. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Aripuanã/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000612-04.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar, seja para concordar, seja para 

questionar o apontado, nos embargos à execução apresentado nos autos 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000614-71.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar, seja para concordar, seja para 

questionar o apontado, nos embargos à execução apresentado nos autos, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-94.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. SANTANA - PECAS - ME (REQUERIDO)

OSVALDO ALVES NUNES (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010182-94.2016.8.11.0088 REQUERENTE: B. A. DO NASCIMENTO - ME 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, OSVALDO ALVES NUNES, C. 

SANTANA - PECAS - ME Vistos etc. Tendo em vista que não houve tempo 

hábil para intimação dos requeridos Osvaldo Alves Nunes e C. Santana – 

Peças – ME, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 12 de 

dezembro de 2017, às 14 horas. Intimem-se. Desde já, determino a 

expedição de carta precatória de citação/intimação para os requeridos 

residentes em outras Comarcas. Diligências necessárias. Aripuanã, 05 de 

outubro de 2017. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-94.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. SANTANA - PECAS - ME (REQUERIDO)

OSVALDO ALVES NUNES (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para contrarrazoar o recurso inominado de ref. 

29904967, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-02.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000013-02.2018.8.11.0088. REQUERENTE: SIDNEI CORDEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MT 

VISTOS. Diante do adiantado da hora e da excepcionalidade da situação 

das audiências designadas para a data de 04/03/2020, provocando-se o 

retardamento pelo prolongamento da Sessão do Tribunal do Júri realizado, 

determino que verifique-se junto ao sistema de registro e cadastramento 

de visitantes do Foro, se houve comparecimento ou não das partes no 

horário aprazado da audiência. Outrossim, caso seja positivo redesigno o 

ato processual para a data de 16.04.2020, às 10h40min. Em sendo 

negativo, encerro a instrução processual e remeto os autos a Juíza Leiga. 

Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-35.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAH MANOEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000209-35.2019.8.11.0088. REQUERENTE: JEOVAH MANOEL DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS. Compulsando os autos, 

verifico que até o presente momento não fora efetivada a citação do 

requerido, bem como as tentativas de realização de audiência de 

conciliação foram infrutíferas, mas não existe um único documento nos 

autos indicando qual foi o resultado da missiva citatória, razão porque 

determino que a Secretaria Judiciária diligencia no sentido de descobrir 

qual o resultado do AR de id. 19885445, e, conforme seja o caso: (a) 

certifique-se a ocorrência de revelia, seu realizada a citação e omisso o 

réu; (b) expeça-se intimação ao autor para providenciar a atualização do 

endereço do réu, em caso de não localização do paradeiro; (c) designe 

audiência de conciliação para o dia 08.06.2020, às 13h30min, se frutífera 

a missiva e nessa hipótese, cite-se e intime-se o requerido, para 

comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita 

ou oral por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumir-se aceito como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Intime-se o autor, por sua advogada. Às providências. 

Aripuanã/MT, 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 
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Designação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-78.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEIRO RENT'A CAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZEU DOS SANTOS PAULINO OAB - AC3650 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000232-78.2019.8.11.0088. REQUERENTE: ELIZEU CAMARA REQUERIDO: 

MONTEIRO RENT'A CAR LTDA - EPP VISTOS, Cuida-se de ação de 

indenização por danos morais cumulada com pedido de danos materiais, 

ajuizada por Elizeu Camara em desfavor de Monteiro Rent’ A Car Ltda- Me, 

objetivando a reparação dos danos de corretes de multa de transito 

registrada no veículo comprado da empresa requerida. Compulsando os 

autos denota-se que o autor sustenta sua pretensão na alegação de que, 

apesar de ter adquirido junto à demandada uma camionete (Toyota, 

modelo: Hilux SRV 4x4, Ano de Fab/Mod: 2015/2015, Placa: NEH -0578, 

Renavam: 01058689840, Chassi: 8AJFY29G3F8591240, Cor: Branca) na 

data de março de 2019, e pago o preço ajustado, quando foi proceder a 

transferência do veículo descobriu que sobre ele incidiam infrações de 

trânsito, no montante de R$ 3.471,96, porém, mesmo buscando solucionar 

a questão administrativamente recebeu a recusa da ré, que alegou 

laconicamente não ter responsabilidade sobre as multas suscitas. Aduz, 

que realizou o pagamento das multas, empós tentou novamente acordo 

com o requerido, o qual não obteve êxito, por fim requereu a condenação 

do requerida para arcar com os danos materiais no valor de R$ 3.471,96 

advindas das multas e a titulo de danos moral o montante de R$ 10.000,00 

diante dos empecilhos e aborrecimentos ao ser impedido de fazer a 

transferência da titularidade do veículo (id.19416877). Doutro lado, a 

requerida apresentou contestação, argumentando em síntese ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o autor 

teria negociado a compra do automóvel diretamente com terceiro (Heberte 

Ferreira Santana) e não com a requerida, afirma que Heberte teria 

comprado o automóvel e, após vendido o para o autor, com um valor 

abaixo a de mercado ( R$ 115.00,00) diante da existência das multas a 

qual o autor tinha pleno conhecimento, por fim suscitou denunciação a lide 

indicando Heberte Ferreira Santana como pessoa legitimada para compor 

o polo passivo da demanda (id. 21962857). Ademais, apresentou o autor 

impugnação à contestação, alegando ser o requerido parte legitimada, uma 

vez que as multas e documento do veiculo estavam em seu nome, 

pugnando por fim, pela a denunciação a lide e a inclusão de Heberte 

Ferreira Santana no polo passivo da demanda (id. 22943573). É o relatório. 

Decido. Primeiramente, antes de adentra as preliminares suscitadas, é 

oportuno recordar com apoio na doutrina processualista que a 

“denunciação da lide constitui modalidade de “intervenção de terceiro” em 

que se pretende incluir no processo uma nova ação, subsidiária àquela 

originariamente instaurada, a ser analisada caso o denunciante venha a 

sucumbir na ação principal. Em regra, funda-se a figura no direito de 

regresso, pelo qual aquele que vier a sofrer algum prejuízo, pode, 

posteriormente, recuperá-lo de terceiro, que por alguma razão é seu 

garante. (ARENHART, MARINONI, 2008, p.185). Fixada esta ideia, e 

conforme o que prevê o artigo 10 da Lei n° 9.099/95, a intervenção de 

terceiros é vedada perante o rito sumaríssimo, e sendo a denunciação à 

lide, forma de intervenção de terceiros, não há o que se falar da aplicação 

deste instituto no caso em tela, senão vejamos: Art. 10. Não se admitirá, 

no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 

assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Neste passo, rejeito o petitório 

do autor e requerido, razão porque conforme bem aclarado acima, não se 

aplica a denunciação a lide no Juizado Especial, ademais, vislumbro que 

as multas acostadas aos autos, estão em nome do requerido, fato o qual 

fartamente comprova ser parte legitimada para compor o polo passivo da 

demanda. Neste diapasão, sendo as partes legitimadas e estando 

regularmente representadas, superadas as preliminares arguidas, não 

havendo outras questões processuais a serem apreciadas nesta 

oportunidade, DECLARO O FEITO SANEADO e havendo necessidade de 

dilação probatória, sendo o rito sumaríssimo concentrado e marcado pela 

oralidade, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

Abril de 2020 ás 10:00 horas, devendo as partes serem intimadas a 

comparecer, acompanhadas de testemunhas, ou de provas que 

pretendam produzir, sob pena de extinção/confissão e preclusão do 

direito de produzir provas. Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-35.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAH MANOEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 09/07/2019, ÀS 

13:30 HORAS, NA SALA DE CONCILIAÇÃO DO FÓRUM DE ARIPUANÃ-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000769-74.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000769-74.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000853-75.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000853-75.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000645-91.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000645-91.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000518-56.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000518-56.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-49.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000512-49.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 
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Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000516-86.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000516-86.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Cite-se o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias. 

NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, seja para concordar, seja para questionar o apontado. Após, 

conclusos. Aripuanã/MT, 12 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55035 Nr: 1351-31.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSJ, IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:MT 11.991

 Vistos, etc.

Considerando as informações contidas na petição de ref. 86, dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para se manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito.

Após, retornem conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70495 Nr: 1064-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX WILLIANS CICERO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Designo o DIA 27 DE MARÇO DE 2020, ÀS 08H30MIN., para a sessão do 

Tribunal do Júri.Intimem-se o defensor dativo (Dr. Lucas Moreira 

Milhomem), o Ministério Público, o réu, as testemunhas e os 

jurados.Expeçam-se cartas precatórias para as intimações de eventuais 

testemunhas residentes em outras comarcas.Proceda-se à extração de 

cópias desta decisão, bem como da pronúncia, que deverão ser 

entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal.No mais, passo a analisar eventual revogação 

da prisão preventiva do acusado. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 2996-52.2018.811.0100

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEQUENDA AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUÁRIA 

RIO PAPAGUAIO LTDA, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-ME, 

BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ADRIANA 

AGRÍCOLA LTDA, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., BANCO 

CATERPILLAR S/A, VOTORANTIM CIMENTOS S/A, CONNAN COMÉRCIO 

NACIONAL DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

-CAIXA, BANCO JOHN DEERE S/A, BANCO SAFRA S/A, AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA, RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A, 

TRIQUIMICA FERTILIZANTES LTDA EPP, ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA, 

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, DSM 

PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A, AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:20495/A, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890, ALFREDO 

ZUCCA NETO - OAB:154694, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:OAB/SP 357.590, CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ - OAB:135194, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.944-A, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR - OAB:MT / 3.719, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 5.222, FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 196.461, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:SP 236.655, João Paulo 

Mareschi - OAB:OAB/MT 11.686, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141-SP, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, Nara 

Rubia Alves de Resende - OAB:OAB/MT 20.985-B, NILSON JOSE 

FRANCO - OAB:6188-B/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577, 

Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:OAB/MT 9.764-A, Ricardo 

Turbino Neves - OAB:12454, ROBERTO CARLOS CARVALHO 

WALDEMAR - OAB:124436/SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - 

OAB:199104, RODRIGO PORTO LAUAND - OAB:OAB/SP 126.258, 

SUSETE GOMES - OAB:163760, Thiago Oliveira Amado - 

OAB:OAB/MT 11.506, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 

3.150-A, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - 

OAB:4676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as recuperandas para, querendo, se manifestarem sobre os 

embargos de declaração (ref. 327), no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, §2º do CPC.

Posteriormente, diga o administrador judicial, no prazo de 48 horas.

Após, conclusos.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52360 Nr: 776-57.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LSG, TSG, WSG, RSG, LSG, LDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Intimação da advogada peticionante, Dra. Ellen Adriana Rodrigues Conti, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59632 Nr: 425-79.2016.811.0100

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIdS, MABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Regina Okubara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Representação por Infração às Normas de Proteção 

à criança e ao Adolescente promovida pelo Ministério Público em face de 

Manoel Inácio da Silva e Maria Aparecida Branco dos Santos.

A inicial foi recebida.

A requerida devidamente citada, apresentou defesa, nos termos do artigo 

195, II do ECA.

Conforme certidão de ref. 10, o requerido não foi citado, pois não foi 

possível localizá-lo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu o arquivamento do 

feito, ante a ausência de justa causa para prosseguimento (ref. 18).

 Neste cenário, imperiosa se faz a extinção do feito por ausência de 

interesse processual.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se. Demais 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60015 Nr: 584-22.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LIZOT, VITALINA DITADI LIZOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - 

OAB:123156, TATISA MAIARA DE AZEVEDO - OAB:24.312/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 Certifico que, a parte autora apresentou Embargos de Declaração 

tempestivamente às fls. 868/870, assim nos termos do § 2° do art. 1.023 

do CPC/15, intimo a parte requerida para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66947 Nr: 2337-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRT, RBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO NARDO GASPARINI - 

OAB:22774/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por Dano Ambiental com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta pelo Ministério Público em face de José Riberto 

Tavares e Rosane Beolchi Tavares.

Recebida a inicial, fora postergado o pedido liminar e designou-se 

audiência de conciliação/mediação (ref.04).

Os requeridos foram citados (ref. 26), e apresentaram contestação à ref. 

44.

Em audiência de conciliação, o Ministério Público requereu a suspensão do 

processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para possível elaboração de TAC 

(ref. 53).

É o relatório.

Pois bem.

Considerando o lapso temporal entre a audiência de conciliação, em que o 

Ministério Público requereu a suspensão do prazo e a presente data, 

abra-se vistas ao parquet para que se manifeste e/ou requeira o que 

melhor lhe aprouver.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51646 Nr: 71-59.2013.811.0100

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, TSG, LDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Intimação da advogada peticionante, Dra. Ellen Adriana Rodrigues Conti, 

para que no prazo de 05 (cinco) requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51652 Nr: 77-66.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LSG, LDJS, WSG, RSG, LSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Intimação da advogada peticionante, Dra. Ellen Adriana Rodrigues Conti, 

para que no prazo de 05 (cinco)dias requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74813 Nr: 3175-83.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Soares da Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 95, inciso III, do Código de Processo Penal c/c o artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil.3. DispositivoIsso posto, com 

fulcro no art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIO o réu Marcos Soares da 

Gama, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso 

no crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as 

disposições pertinentes da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64629 Nr: 868-93.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACRETA DE MORAIS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

cartas precatórias endereçadas ao Juízo da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, com a finalidade de inquirir a testemunha FLAVIA INES REOLON 

(ref. 105) e ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de inquirir 

a testemunha DANILO GERMINARI DE BRITO (ref. 106).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63930 Nr: 403-84.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de Sorriso/MT, com a 

finalidade de inquirir a testemunha IZAIAS NUNES LEAL (ref. 63).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65749 Nr: 1539-19.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JOSE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

cartas precatórias endereçadas ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, com 

a finalidade de inquirir a testemunha DANILO GERMINARI DE BRITO (ref. 

71) e ao Juízo da Comarca de Juína/MT, com a finalidade de inquirir a 

testemunha MARLON TOMAZ COSTA (ref. 72).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72858 Nr: 2281-10.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, com a 

finalidade de inquirir a testemunha DANILO GERMINARI DE BRITO (ref. 41).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74431 Nr: 3007-81.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de Juara/MT, com a 

finalidade de inquirir a testemunha ROSÂNGELA RIBEIRO (ref. 79).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63938 Nr: 410-76.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

cartas precatórias endereçadas ao Juízo da Comarca de Colniza/MT, com 

a finalidade de inquirir a testemunha WILLIAN VICTOR SANTOS MORAES 

(ref. 82), ao Juízo da Comarca de Cotriguaçu/MT com a finalidade de 

inquirir a testemunha EDERSON SABINO MARTINS LOPES (ref. 83) e ao 

Juízo da Comarca de Tomé-Açu/PA, com a finalidade de interrogar o réu 

JOSÉ EDUARDO SIMÃO (ref. 84).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67448 Nr: 2677-21.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

cartas precatórias endereçadas ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, com 

a finalidade de inquirir a testemunha MAERÇO GONÇALO DE MAGALHÃES 

(ref. 45) e ao Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT com a 

finalidade de inquirir a testemunha WEBER DE AQUINO DA SILVA (ref. 46).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72739 Nr: 2223-07.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ - IND E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:MT 10.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada à ref. 20, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59134 Nr: 243-93.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA, EUCLIDES 

JOÃO ENZWELLER, JONES ENZWEILER, VALESKA MOREIRA ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:Mt 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - 

OAB:15446

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco 

S.A em face de V J Industrial Madeireira LTDA e outros.

 A inicial foi recebida à ref. 04.

Em audiência de conciliação as partes firmaram acordo (ref.30) e 

requereram a suspensão do processo, no entanto, havendo transcorrido 

o prazo, determinou-se a intimação da parte exequente (ref. 32).

As partes protocolizaram acordo à ref.: 37.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

Custas remanescentes pelas partes executadas.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Anoto, por oportuno, que deixo de determinar a suspensão do feito, tendo 

em vista que, no caso de descumprimento do acordado, poderá a parte 

autora pedir o cumprimento da sentença, não havendo qualquer prejuízo 

neste ínterim.

Deixo de determinar o desbloqueio do veículo, uma vez que não houve 

qualquer ordem de bloqueio expedido por este Juízo.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67427 Nr: 2660-82.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP, 

EUCLIDES JOÃO ENZWELLER, VILSON TARCISIO ENZWEILER, JONES 

ENZWEILER, ROSANE MARASCA ENZWEILER, LODECI AP. M. DE SOUZA 

ENZWEILER, VALESKA MOREIRA ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Leasing 

S/A Arrendamento Mercantil em face de V. J. Industrial Madeireira LTDA e 

outros.

 A inicial foi recebida à ref. 04.

A executada V.J. Industrial Madeireira LTDA foi citada à ref. 15. Ao passo 

que os demais executados foram citados à ref. 31.

As partes executadas requereram a suspensão do feito, haja a vista que 

as partes estavam em tratativas de acordo (ref. 29).

As partes protocolizaram acordo à ref.: 37.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

Custas remanescentes pelas partes executadas.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Anoto, por oportuno, que deixo de determinar a suspensão do feito, tendo 

em vista que, no caso de descumprimento do acordado, poderá a parte 

autora pedir o cumprimento da sentença, não havendo qualquer prejuízo 

neste ínterim.

Deixo de determinar o desbloqueio do veículo, uma vez que não houve 

qualquer ordem de bloqueio expedido por este Juízo.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72941 Nr: 2310-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...) Designo a data de 22 de 

julho de 2020, às 13h30min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que, caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá a 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a(o) referida(o) inquirição/interrogatório seja realizada(o) por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino ainda, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Demais 

diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73030 Nr: 2340-95.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...).Designo a data de 10 de 

junho de 2020, às 16h40min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que, caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá a 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a(o) referida(o) inquirição/interrogatório seja realizada(o) por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino ainda, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Demais 

diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74150 Nr: 2884-83.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BOURSCHEID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...).Designo a data de 10 de 

junho de 2020, às 16h10min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que, caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá a 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a(o) referida(o) inquirição/interrogatório seja realizada(o) por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino ainda, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Demais 

diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79264 Nr: 1923-11.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 (...) Designo a data de 10 de junho de 2020, às 15h30min para a audiência 

de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas 

arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o 
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denunciado será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas 

todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, 

para que lhe seja possibilitado o efetivo exercício de 

autodefesa.Determino, desde já, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas não residentes nesta Comarca, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Demais 

diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69345 Nr: 333-33.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:MT 21.998/O

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...)Designo a data de 29 de 

julho de 2020, às 13h30min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá à 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a referida inquirição/interrogatório seja realizada por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino ainda, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Requisitem-se se 

necessário.Intimem-se. Demais diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69594 Nr: 497-95.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LEONARDO DO 

NASCIMENTO OLIVEIRA - OAB:24949/O, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - 

OAB:24546/O

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...) Designo a data de 22 de 

julho de 2020, às 15h50min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá à 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a referida inquirição/interrogatório seja realizada por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino ainda, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Por fim, DEFIRO o requerido pela defesa e, consequentemente, 

determino a expedição de carta precatória para a comarca de Sapezal/MT 

para interrogatório do acusado, o qual poderá ser encontrado no 

endereço informado à ref. 36.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Requisitem-se, caso necessário.Intimem-se. Demais diligências 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70094 Nr: 847-83.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...).Designo a data de 22 de 

julho de 2020, às 14h50min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá à 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a referida inquirição/interrogatório seja realizada por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino ainda, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público.Requisitem-se, caso 

necessário.Intimem-se. Demais diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71893 Nr: 1879-26.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCLEVER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 23.383/O

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇO

Objetivo:

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Vistos, etc.

Considerando o teor do pleito de ref. 87, bem como da certidão de ref. 88, 

vistas ao Ministério Público para se manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito.

Após, retorne o processo concluso para deliberação.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72100 Nr: 1956-35.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:MT 11.991

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...) Designo a data de 22 de 

julho de 2020, às 14h00min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá à 
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secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a referida inquirição/interrogatório seja realizada por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino ainda, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Requisitem-se se 

necessário.Intimem-se. Demais diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62318 Nr: 1885-04.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURENICE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto à tempestividade da apresentação da contestação à 

ref. 54, bem como da impugnação à ref.55.

Caso restarem tempestivas, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo legal.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67197 Nr: 2505-79.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE RODRIGUES - OAB:6114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcione Rodrigues - 

OAB:6114/RO

 (...) Designo a data de 05 de agosto de 2020, às 14h30min para a 

audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as 

testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, 

sendo que o denunciado será interrogado ao término da instrução, depois 

de inquiridas todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo 

Diploma Legal, para que lhe seja possibilitado o efetivo exercício de 

autodefesa.Consigno que caso a testemunha ou o réu resida na Comarca 

de Colniza/MT, deverá a secretaria observar o ofício nº 113/2020, 

agendando junto ao gabinete e, ao mesmo tempo, com a secretaria da 

vara de Colniza/MT data e hora para que a(o) referida(o) 

inquirição/interrogatório seja realizada(o) por videoconferência, devendo 

intimar o Ministério Público e a Defesa para o ato.De mais a mais, determino 

a expedição de carta precatória para inquirição das testemunhas 

residentes nas demais Comarcas, caso necessário.Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Requisitem-se se necessário.Intimem-se. Demais 

diligências necessárias.Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67323 Nr: 2589-80.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...)Designo a data de 05 de 

agosto de 2020, às 14h00min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá à 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a(o) referida(o) inquirição/interrogatório seja realizada(o) por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino ainda, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Demais 

diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67475 Nr: 2704-04.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇO

Objetivo:

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Vistos, etc.

Considerando a defesa apresentada à ref. 24, vistas ao Ministério Público 

para se manifestar e/ou requerer o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67857 Nr: 2932-76.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, Silvio César dos Santos - OAB:MT 7.806 - B

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇO

Objetivo:

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Vistos etc.

Considerando o pedido de ref. 54, vistas ao Ministério Público para se 

manifestar e/ou requerer o que entender de direito.

De mais a mais, cumpra-se a decisão de ref. 50, devendo a causídica 

nomeada (ref. 44), retificar a defesa apresentada, haja vista não tratar o 

presente feito de ação penal instaurada para apuração de fatos 

abordados pela Lei nº 11.343/06.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67906 Nr: 2972-58.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDENI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XALOKWA KOHASEHOWAILI ENAWENW, 

MAITAHO ENAWENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNS DEIVY SOUZA GARATE 

- OAB:4396

 Vistos, etc.

Acolho pedido autoral para que se proceda a citação da parte requerida 

no local indicado na petição retro, para isso OFICIE-SE a FUNAI, 
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diretamente ao coordenador da sede de Juína, para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente apoio diretamente ao Oficial de Justiça, a fim de propiciar o 

cumprimento do mandado.

Determino ainda, que a Secretaria da Vara Única paute nova data para 

realização da audiência de conciliação, a ser realizada pelo Sr. 

Conciliador.

 No mais, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

apresente impugnação à contestação.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67942 Nr: 2996-86.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (BANCO 

FIANASA BMC)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR MESSIAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho pedido autoral de ref. 30.

Para tanto, cite-se a requerida no endereço indicado na petição retro.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73765 Nr: 2683-91.2018.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSPMDB-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL e, por consequência, DENEGO A ORDEM DE 

SEGURANÇA. DEIXO DE CONDENAR ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado 

de Mato Grosso. Descabida a condenação em honorários advocatícios, 

em razão do que dispõe o art. 25, da Lei 12.016/09.Descabida a 

condenação em honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 25 

da Lei 12.016/09.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80177 Nr: 2327-62.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Certifico que, ante a juntada de ofício ref: 73, INTIMO o réu na pessoa de 

seu procurador, para ciência da audiência designada na Comarca de 

Sapezal/MT para inquirição das testemunhas Clayton, Leandro, Magno. 

Carta Precatória código 125257, audiência designada para o dia 

25/03/2020 às 13h30min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-28.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ALDO VISSOVATTI KANIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON BERTI KANIESKI OAB - 764.851.291-20 (REPRESENTANTE)

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1000317-28.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento a determinação de ID. 23570151, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/06/2020, às 

15h30min. BRASNORTE, 26 de fevereiro de 2020. Eduarda S. Moretto 

Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-28.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ALDO VISSOVATTI KANIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON BERTI KANIESKI OAB - 764.851.291-20 (REPRESENTANTE)

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1000317-28.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento a determinação de ID. 23570151, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/06/2020, às 

15h30min. BRASNORTE, 26 de fevereiro de 2020. Eduarda S. Moretto 

Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-28.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ALDO VISSOVATTI KANIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON BERTI KANIESKI OAB - 764.851.291-20 (REPRESENTANTE)

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1000317-28.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento a determinação de ID. 23570151, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/06/2020, às 

15h30min. BRASNORTE, 26 de fevereiro de 2020. Eduarda S. Moretto 

Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-28.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ALDO VISSOVATTI KANIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON BERTI KANIESKI OAB - 764.851.291-20 (REPRESENTANTE)

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1000317-28.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento a determinação de ID. 23570151, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/06/2020, às 

15h30min. BRASNORTE, 26 de fevereiro de 2020. Eduarda S. Moretto 

Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-22.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA DA SILVA MARTINELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:8010068-22.2016.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, a r. sentença transitou em julgado sem 

interposição de recurso da partes. BRASNORTE, 28 de fevereiro de 2020. 

Eduarda S. Moretto Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000392-67.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE BERNS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para que 

no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso inominado de ID. 

28959025.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-91.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES VANDERLEI BERNS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000123-91.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:CHARLES 

VANDERLEI BERNS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 08/05/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38977 Nr: 1111-07.2017.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA PEPITSI TSIHORIRÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre documentos de fls. 

102/103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41996 Nr: 608-49.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre petição de fls. 

144/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 106-13.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO, INFRAESTRUTURA 

E LOGÍSTICA - SINFRA, TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43726 Nr: 1474-57.2018.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILENY MARIA DA CUNHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAIR MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUANA CAROLINE SILVA 

RIOS - OAB:20743/O

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze)dias comparecer nesta escrivania e retirar a 

via original da certidão de casamento devidamente averbada, bem como 

do formal de partilha expedido em nome da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38814 Nr: 1001-08.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 CONSIDERANDO que a petição de substabelecimento de fl. 29, indica 

código e número de processo diverso do presente encarte e, 

CONSIDERANDO que são vários os processos patrocinados pelos 

causidicos ora cadstrados, promovo a republicação da intimação de fl.75, 

aos patronos da parte requerente, como se denota abaixo:

 "

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito intimando a PARTE 

AUTORA, para manifestar sobre o interesse na composição demonstrado 

pelo Banco réu a p.74."

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91923 Nr: 1673-77.2016.811.0101

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ARY GARCIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, ASPRONSUL - Associação dos 

Produtores Rurais de União do Sul, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 

RURAIS ERVAS MEDICINAIS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS FAZENDA JAGUARIBE DO 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 

VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS OURO VERDE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS JAGUAR DO MUNICÍPIO DE 

UNIÃO DO SUL, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA 

CONQUISTA DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, VILMAR FERREIRA, 

JULIANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222/MT

 Certifico que foi efetuado o pagamento da 1ª parcela da perícia, no valor 

de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais)em favor do períto 

Everton Valdomiro Pedroso Brum, realizado pelos requeridos VILMAR 

FERREIRA E JULIANO LOPES, conforme comprovantes de depósitos 

juntados aos autos REF.37 e REF. 59.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 99-73.2003.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DILO OSAKU ME, OSVALDO DILO 

OSAKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT 6071-A, RODRIGO LACERDA MARTINS - OAB:MT/10.575, 

Simone Besold - OAB:17545-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de REITERAR a intimação do advogado da 

parte autora/exequente para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de Imissão na Posse, 

devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao 

sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte 

reais), correspondente ao zoneamento "CB. MANOEL AGOSTINHO DO 

NASCIMENTO - HABITAR BRASIL", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50970 Nr: 349-96.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELLA PUGLIESI BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:OAB/MT 11.259-B, FÁBIO RENATO MAZZO REIS - 

OAB:OAB/MT 9.761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

cobrada no presente feito, conforme petição e cálculo de fls. 287/289, a 

título de cumprimento de sentença, sob pena de não o fazendo, incidir 

multa no montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53796 Nr: 379-63.2011.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR MACHADO, ZELIA ROHDEN MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA BERNADETE MAY, 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS TERCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT, 

JORGE AUGUSTO B. SILVESTRE - OAB:OAB/MT 13977-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93738 Nr: 182-98.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

ds acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20 de maio de 2020, às 14:50 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como o interrogatório do réu (art. 400, CPP). 3.Intim-e-se 

.4.Se necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

fora da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).5.Intime-se eventual(is) advogado(s) 

do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta precatória, nos 

termos da súmula 273, do STJ. 6.Não havendo requerimento de diligências 

ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 

(vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, 

prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, 

salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.7. Ciência ao Ministério Público. 

8. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 110706 Nr: 1324-69.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia de de 2020, às __:__ horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na Comarca, 

bem como o interrogatório do réu (art. 400, CPP). 3.Intime-se e requisite-se 

o réu para a solenidade.4.Se necessário, depreque-se a oitiva de eventual 

testemunha residente fora da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).5.Intime-se 

eventual(is) advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição 

da carta precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 6.Não havendo 

requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas 

alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela 

acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, 

a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.7. Ciência 

ao Ministério Público. 8. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80570 Nr: 918-92.2012.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE MATIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do exequente para se 

manifestar quanto o retorno negativo do AR (fls. 69).

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 08/2020-DF

O Exmo. VAGNER DUPIM DIAS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

substituição da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Provimento n. 007/2011/CM – o qual Institui o Programa 

de Avaliação do Estágio Probatório dos servidores efetivos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

R E S O L V E:

Art. 1º REVOGAR as Portarias n° 8/2017/DF de 30 de janeiro de 2017, a n° 

47/2017/DF de 14 de agosto de 2017 e a nº 70/2017/DF de 07 de 

novembro de 2017, que tratam sobre designação de servidores para 

compor a Comissão de Análise de Desempenho de Estágio Probatório dos 

servidores aprovados em concurso público realizado por esse sodalício.

Art. 2º DESIGNAR as servidoras MAYARA ADRIANO, Técnica Judiciária, 

Matrícula 32588, Gestora Geral, lotada na Central de Administração e 

MÁRCIA CASTRO DE ORNELLAS, Oficial de Justiça, Matrícula 12425, 

lotada na Central de Mandados, para compor a partir desta data 

juntamente com o MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro, a aludida 

Comissão.

 Art. 3º Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do TJ/MT.

Colniza/MT, 17 de fevereiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100184 Nr: 2996-03.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Wypychovoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257/B

 Vistos, Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pelo 

acusado MARCELO WYPYCHOVOSKI, alegando, em síntese, não ser o 

autor do crime que lhe é imputado (art. 121, § 2º, II, IV, do CP), a ausência 

dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como ser 

possuidor de residência fixa e arrimo de família. “(...) Os indícios de autoria 

e prova da materialidade do crime restaram demonstrados por meio dos 

depoimentos das testemunhas e do laudo de exame de corpo de delito. 

Cumpre ressaltar que testemunhas reconheceram o acusado e a 

motocicleta utilizada na infração em voga. No que atine ao periculum 

libertatis, é cabível a segregação cautelar do custodiado para preservar a 

ordem pública, haja vista que Marcelo é pessoa enraizada na prática 

delitiva (possui inúmeros apontamentos criminais – inclusive condenações 

proferidas por este Juízo) (...)". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

liberdade provisória ora formulado. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa. CUMPRA-SE. De Juína para Colniza/MT, data da assinatura 

eletrônica. VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 60473 Nr: 1602-39.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e DETERMINO que 

AGUARDE-SE em Secretaria a designação de Juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 11 de março de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 31607 Nr: 106-14.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ademar Cardoso, ADRIANO MORENO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13.438/A

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 
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Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e DETERMINO que 

AGUARDE-SE em Secretaria a designação de Juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 11 de março de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-18.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DA COSTA OAB - MT0013438S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTAS S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLNIZA – ESTADO DE MATO 

GROSSO. Processo n.º 8010173-18.2015.8.11.0105 PAULO DOS 

SANTOS, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, 

em que contendem com AVISTAS S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 

vem respeitosamente, por meio de suas advogadas infra-assinadas, à 

presença de Vossa Excelência, requerer CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

aduzindo para tanto, as razões de fato e de Direito que passa a expender: 

I. DA SENTENÇA CONDENATÓRIA Nobre Julgador trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA, contra a empresa requerida, representado por sentença 

proferida por esse douto juízo, o qual, julgou procedente o pedido do 

requerente e condenou a requerida ao pagamento do valor capital de R$ 

9,370,00. Os valores deveriam ser corrigidos monetariamente a partir da 

data da sentença e com a incidência de juros de mora de 1% a.m desde a 

citação. Nesse sentido segue trecho da sentença: 38. “(...)Ante ao 

exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a ordem liminar outrora 

deferida, DECLARAR inexiste a relação jurídica entre as partes, bem como 

CONDENAR A EMPRESA RÉ ao pagamento da importância de R$ 9.370,00 

(nove mil trezentos e setenta reais), a título de danos morais acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo índice do INPC desde a data dessa sentença. 39. 

Noutro viés, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contraposto 

contido na contestação. 40. Por derradeiro, JULGO E DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC. 41. Considerando o que preceitua os arts. 54 e 55, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. 42. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 43. 

Cumpra-se expedindo o necessário. 44. P.I.C. Colniza/MT, 23 de maio de 

2017 Ressalte-se, por ser de extremada relevância, que conforme se 

verifica na certidão, a sentença transitou em julgado na data de 

12/08/2017, fls. 360. Destarte, foi dado prazo para pagamento voluntário, 

não tendo ocorrido, cabendo assim a aplicação da multa do Art. 523 § 1º 

do NCPC. Além disso, devido ainda o pagamento dos juros e correção 

monetária desde a citação. OCORRE QUE, CONFORME JÁ MENCIONADO, 

A EMPRESA EXECUTADA NÃO CUMPRIU COM A OBRIGAÇÃO ADQUIRIDA 

COM A SENTENÇA, UMA VEZ QUE, A EMPRESA PERMANECE INERTE ATÉ 

O MOMENTO. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 

ABAIXO COLACIONADO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULOS REALIZADOS PELA 

CONTADORIA JUDICIAL. ERRO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA 

PROFERIDA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. DECISÃO CASSADA. 1 

– O artigo 475-J do CPC prevê que, nas hipóteses de condenação ao 

pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, caso o devedor 

não providencie o pagamento do débito no prazo de 15 dias, aplicar-se-á a 

multa de 10% sobre o valor total e atualizado da condenação. In casu, 

considerando que o Agravado foi expressamente intimado para o 

cumprimento voluntário da sentença e, ao invés de depositar o valor que 

entendia devido, manteve-se inerte, posteriormente tendo sido realizada 

penhora via BACENJUD, é devida a multa em referência. 2 – A alteração 

da natureza jurídica da execução de sentença, a qual passou a ser 

tratada como fase complementar do processo de conhecimento que a 

originou, e não mais como processo autônomo, não altera o fato de ser 

devida a verba honorária, se o credor for obrigado a atuar no processo 

em busca da satisfação da dívida. No caso em análise, verificado que o 

devedor não efetuou o pagamento do montante da condenação, revela-se 

cabível o arbitramento de honorários advocatícios. 3 – A matéria referente 

aos honorários advocatícios é objeto do Enunciado da Súmula nº 517 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça,ipsis litteris: “São devidos honorários 

advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, 

depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após 

a intimação do advogado da parte”. 4 – Tendo sido proferida sentença 

homologando cálculos realizados pela contadoria judicial de maneira 

errônea, deve ser dado efeito translativo ao presente recurso para cassar 

a referida sentença, determinando que seja proferida nova decisão 

apreciando o cabimento da multa do art. 475-J e dos honorários 

advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Agravo de Instrumento 

provido. (TJ-DF - AGI: 20150020228196, Relator: ANGELO CANDUCCI 

PASSARELI, Data de Julgamento: 25/11/2015, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2015 . Pág.: 232) II. Dos cálculos 

Nesse diapasão, deve ser intimada a realizar o pagamento no prazo legal, 

o qual deve ser devidamente atualizado e acrescido de todos os encargos 

apresentados no item anterior, o que perfaz atualmente o montante de 

R$15.349,90 (quinze mil e trezentos e quarenta e nove reais e noventa 

centavos). Verifica-se no cálculo de atualização monetária que ora se faz 

juntada, os quais constam, inclusive, as penalidades previstas Art. 523 § 

1º do NCPC. O Exequente faz jus ao que dispõe o Art.523 § 1º e § 2 do 

NCPC, tendo em vista a r. sentença ser título executivo; Isto posto, requer 

a citação da Executada, para que nos termos do Art. 523 § 1º do NCPC, 

pague a quantia aqui apurada, qual seja, R$15.349,90 (quinze mil e 

trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), a qual deve ser 

devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento. III. DOS BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA Requer, caso o Executado não efetue o 

pagamento no prazo legal, que desde já, pela seja determinado expedição 

de ofício via BACENJUD, para o fim de identificar e bloquear valores e 

aplicações financeiras da empresa Executada, tendo em vista a gradação 

legal prevista no Art.854 e parágrafos do NCPC. Por fim, no caso de restar 

infrutífera a tentativa de penhora BACENJUD, requer a expedição de Ofício 

RENAJUD, a fim de se proceda à pesquisa em seus cadastros com o fim 

de identificar e realizar bloqueio judicial de quaisquer veículos que estejam 

no nome da Executada, nos termos do Art.837 do NCPC, a fim de garantir 

a efetividade de posterior penhora; VI. PEDIDOS Diante do exposto requer: 

1. A intimação da Executada na pessoa do seu advogado para pagamento 

da quantia de R$15.349,90 (quinze mil e trezentos e quarenta e nove reais 

e noventa centavos), devidamente atualizada até a data do efetivo 

pagamento. 2. Em caso de não pagamento, que seja expedida certidão de 

protesto, nos termos do art. 517 NCPC. 3. Ainda, se não ocorrer o 

pagamento espontâneo, que Vossa Excelência proceda à penhora “on 

line” do valor devido a ser atualizado até o momento do bloqueio; 4. Acaso 

não encontrado nenhum valor em dinheiro, requer a expedição de Ofício 

RENAJUD e ao Cartório de Registro de Imóveis, para fins de busca de 

bens passíveis de penhora; 5. Restando infrutíferas tais tentativas, requer 

a intimação da Executada para que no prazo legal indique bens passíveis 

a penhora, sob pena de incorrer em atentado contra a dignidade da 

justiça, conforme Art.829, Art.774 ambos do NCPC. Pede deferimento. 

Colniza/MT, 20 de Fevereiro de 2020 Jose Coelho da Costa Advogado

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 07/2020-DF

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 844 de 1073



 O Exmo. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO o CONTRATO n. 96/2019, com objetivo de contratação 

de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial 

preventiva e corretiva;

 CONSIDERANDO que a empresa MDE CONSTRUTORA, deu início as 

reformas nesta Comarca no dia 14/02/2020;

 CONSIDERANDO a reforma em toda a parte elétrica, conserto do telhado, 

pintura interna e externa do Fórum

 R E S O L V E:

Art. 1° - SUSPENDER o expediente do Foro Judicial desta Comarca de 

Cotriguaçu-MT, no dia 16 de março de 2020 .

 Art. 2° - Prorrogar os prazos processuais que se encerram ou se iniciam 

na referida data, para o próximo dia útil subsequente.

 Art.3º- As medidas consideras urgentes, consoantes na CNGC serão 

mantidas na forma de plantão judiciário, devendo o plantonista permanecer 

no atendimento pelo telefone celular (66)99202-1980

 Art.4º- Publique-se. Envie-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, Coordenadoria Judiciária, Coordenadoria de 

Magistrados, Coordenadoria de Comunicação, ao Ministério Público, a 

Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia, com ciência aos 

servidores escalados.

 Cotriguaçu-MT, 12 de março de 2020

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000019-05.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA CAROLINE BELTRAMINI OAB - MT21094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. L. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar os requerentes para se manifestarem 

acerca da manifestação do Ministério Público ID 29403416, no prazo legal. 

COTRIGUAÇU, 12 de março de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61136 Nr: 869-57.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DELCI FRIZZERA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 534 do CPC, 

RECEBE-SE a Petição.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito;

2. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas, anotações e 

cautelar necessárias), considerando a celeridade obtida com isso 

(intimações), devendo haver a possibilidade de manifestação das partes 

sobre o interesse nos documentos juntados;

3. INTIMAR o INSS para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os 

cálculos, seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 

30 dias;

4. NÃO IMPUGNADA a execução:

a. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

b. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

5. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

a. Havendo concordância, seguir o item 4, “a”;

b. Discordando, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33985 Nr: 405-04.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASELMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 534 do CPC, 

RECEBE-SE a Petição.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito;

2. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas, anotações e 

cautelar necessárias), considerando a celeridade obtida com isso 

(intimações), devendo haver a possibilidade de manifestação das partes 

sobre o interesse nos documentos juntados;

3. INTIMAR o INSS para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os 

cálculos, seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 

30 dias;

4. NÃO IMPUGNADA a execução:

a. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

b. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

5. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

a. Havendo concordância, seguir o item 4, “a”;

b. Discordando, conclusos.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-69.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA HELENA JUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000073-69.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. n, 29145081, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 12 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 12/03/2020 14:56:56

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000303-48.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINEI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDER WELLIGNTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT5461-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES GOMES PEPPES (REQUERIDO)

LUIS ANTONIO DALZOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL BERNARDES PRESTES OAB - MT26634/O-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000303-48.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA 

ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - MT5461-B, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de 

Dom Aquino Data: 19/05/2020 Hora: 14:00 , devendo comunicar seu(ua,s) 

cliente(s), cientificando(a,s) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo. DOM AQUINO, 12 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA 

TORRES OLIVEIRA 12/03/2020 16:29:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000303-48.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINEI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDER WELLIGNTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT5461-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES GOMES PEPPES (REQUERIDO)

LUIS ANTONIO DALZOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL BERNARDES PRESTES OAB - MT26634/O-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000303-48.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERIDO: 

RAQUEL BERNARDES PRESTES - MT26634/O-O, ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - MT15819-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de Dom Aquino 

Data: 19/05/2020 Hora: 14:00 . DOM AQUINO, 12 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 

12/03/2020 16:29:43

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000597-03.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE GERALDINI (CONFINANTES)

JOSE CARLOS FLORES (CONFINANTES)

JOSE ALVES DE SOUZA (CONFINANTES)

DIOLINA VALUZ DA SILVA (CONFINANTES)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000597-03.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. n. 30115376, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 12 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 12/03/2020 18:51:35

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33107 Nr: 1775-14.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 DECISÃO.Vistos.Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as 

partes acima nominadas.(...)Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, através de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato 

Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do 

autor, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao 

período anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já 

era servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.Este Juízo 

indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:(...) Apresentados 

os documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Em não havendo o 

depósito dos honorários periciais, apresentado o laudo pericial e 

prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se certidão de 

crédito no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em favor do perito 

MÁRCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, para cobrança da verba honorária na 

via própria.Intimem-se. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44017 Nr: 1682-46.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA RAFAELA MONARI SANTANA, 

MAYRA RAFAELA MONARI SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS 

- OAB:22797/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão do oficial de ref.54 

e requeira o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33199 Nr: 70-44.2014.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOMINGOS SIQUEIRA, Maria Pulcheira Santos, 

Ana Pulcheira dos Santos, João Vitor dos Santos, Divino Domingos de 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Domingas Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:10094, Flavio Siqueira - OAB:10094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, através de seu(s) advogado(s) habilitado(s), 

para se manifestar nos presentes autos, no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito, conforme despacho de ref. 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50629 Nr: 2488-47.2017.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA., BASF Agricultural 

Solutions US LLC, PL Pesquisa e Produção de Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo de Oliveira - 

OAB:139576, Carine Torres Galindo Vilaça - OAB:247606, Gustavo 

Piva de Andrade - OAB:119.932 - RJ, Juliana Nogueira de Sá 

Cardoso Coelho - OAB:220.769, Marcelo Junqueira Inglez de Souza 

- OAB:182.514, Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235, 

TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959, Vivian Behningt Manzi - 

OAB:329.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, por intermédio de seu(s) advogado(s) 

habilitado(s) nos autos, para que, no prazo legal, efetue o pagamento da 

diligência para cumprimento do Mandado de Citação expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35957 Nr: 1224-97.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cândido da Costa, BENEDITA PAULINA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Antonio Jiorjuti, Maria Aparecida 

Ribeiro Jiorjuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Intimação da parte exequente, através de seu(s) advogado(s) 

habilitado(s, para manifestar nos presentes autos, no prazo de 15 

(quinze)dias, requerendo o que entender de direito, conforme decisão de 

ref. 144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55103 Nr: 1044-42.2018.811.0034

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo da Silva, Leonir da Silva, ANA MARIA 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB: 

8.123 /PR, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555/A, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte requerente, para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo ser observado que 

será 01 (um) ato (Citação) da parte e que as guias serão retiradas 

d i r e t a m e n t e  d o  s i t e  d o  T J M T : 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-65.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PEREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000222-65.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ANGELA 

PEREIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 06/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-24.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE PAULA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000324-24.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 22/01/2020 Hora: 17:10, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. DOM AQUINO, 25 de novembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 25/11/2019 

14:50:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-24.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE PAULA RIBAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000324-24.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 22/01/2020 Hora: 

17:10. DOM AQUINO, 25 de novembro de 2019. Assinado eletronicamente 

por: EDVAN ALMEIDA TORRES 25/11/2019 14:50:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-24.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE PAULA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000324-24.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S, para 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. DOM AQUINO, 12 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

12/03/2020 09:15:19

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-30.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000397-30.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 06/02/2019 Hora: 15:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 31 de janeiro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-93.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEUCIMAR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000074-93.2016.8.11.0034 REQUERENTE: GEUCIMAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Considerando o período de 

blindagem determinado na Ação de Recuperação Judicial da empresa OI 

MÓVEL S.A., que tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o 

nº 2003711-65.2016.8.19.0001, fora deferida a prorrogação da 

suspensão de todas as ações e execuções em que a empresa figure 

como parte, por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis. Nesse contexto, 

DETERMINO a suspensão do processamento destes autos, enquanto 

durar o referido período de blindagem. Findo o prazo de suspensão, 

voltem-me os autos conclusos. Dom Aquino – MT, 27 de julho de 2017 

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000660-28.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000660-28.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: LEILIANE 

ABREU DIAS - TO3291, para apresentar as contrarrazões aos embargos 

à execução, no prazo de 10 (dez) dias. DOM AQUINO, 12 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

12/03/2020 13:32:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-31.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000621-31.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A, para manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM 

AQUINO, 12 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN 

ALMEIDA TORRES 12/03/2020 14:19:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-44.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000452-44.2019.8.11.0034. REQUERENTE: IRANI DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e etc. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada 

(ID nº. 27591071) para a audiência de conciliação, deixou de comparecer 

e não apresentou qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer 

justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve 

ser feito até a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada 

por advogado. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências 

é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 
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parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Em caso de ausência da parte promovente, 

em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a 

extinção do processo, vejamos: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-34.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE NASCIMENTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000291-34.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LEIDIANE NASCIMENTO 

VIEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte promovente, 

embora devidamente intimada (ID nº. 26468396) para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa. 

Neste aspecto, qualquer justificativa quanto à impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, 

ainda mais quando representada por advogado. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Pelo exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, 

do FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-48.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE PAULA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000163-48.2018.8.11.0034. REQUERENTE: JUCILENE DE PAULA CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por JUCILENE DE PAULA CAMPOS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, devidamente qualificados. 

Verifica-se que em Id. 28223409, a parte Requerente formulou o pedido de 

desistência da presente ação. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Examinando os autos, vislumbra-se que realmente a parte autora 

manifestou-se no sentido de desistir da ação, conforme consta no Id. 

28223409. Considerando que consta nos autos o pedido de desistência, 

entendo por bem acolher o pedido formulado pela autora para julgar o 

extinto a presente ação. Diante do exposto, desnecessárias outras 

considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-19.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE NASCIMENTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000292-19.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LEIDIANE NASCIMENTO 

VIEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte promovente, embora 

devidamente intimada (ID nº. 26467813) para a audiência de conciliação, 

deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa. Neste 

aspecto, qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento 

à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, ainda mais quando 

representada por advogado. No Juizado Especial a presença das partes 

nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 

do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Em caso de ausência da parte promovente, 

em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a 

extinção do processo, vejamos: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-30.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000397-30.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a 

sentença, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). DOM AQUINO, 12 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

12/03/2020 14:26:37

Comarca de Feliz Natal

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 72778 Nr: 800-72.2014.811.0093

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA LOPES ZORZI, DOUGLAS RAFAEL ZORZI, 

DERLI SOLANGE ZORZI, DORIVAL JOSE ZORZI, DARIU FABIANO ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NICODEMO ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte inventariante, devidamente intimada 

para dar prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo in albis.

Outrossim, com exceção do(a) herdeiro(a) Derli Solange Zorzi, que se 

mudou sem deixar endereço atualizado e específico nos autos, todos os 

demais herdeiros foram intimados.

 Ressalta-se que é dever da parte manter o endereço atualizado nos 

autos, presumindo-se válida a tentativa de intimação destinada ao primitivo 

endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de contestação.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 76360 Nr: 331-55.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR OSVALDO KOVALESKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora, devidamente intimada, não deu o devido 

prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais 

baixas, por se tratar de incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso 

haja o pedido.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Havendo interposição de recurso, observado o art. 1.010, § 3°, do NCPC, 

que determina a remessa dos autos independentemente de juízo de 

admissibilidade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, 

e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os 

autos à Instância Superior, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º 

do aludido dispositivo legal.

Do contrário, após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84862 Nr: 1714-97.2018.811.0093

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES CURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAISON KAIO DE JESUS - 

OAB:GO/34.238, Valter Evangelista de Jesus - OAB:MT/17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifica-se que foi indeferida a gratuidade da justiça à parte autora e, 

devidamente intimada, deixou ela de recolher as custas processuais.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, e, consequentemente, o CANCELAMENTO da 

distribuição e de todos os demais atos praticados, com fundamento no art. 

321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, art. 485, inciso I, art. 290, todos 

do Novo Código de Processo Civil, c.c. o art. 165, inciso III, art. 456, § 1º, e 

art. 248, estes da CNGC e arts. 1º e 4º da Lei Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte embargante em custas e despesas 

processuais em razão do cancelamento da distribuição.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74574 Nr: 730-21.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos 

- OAB:13431-A/MT

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente para, no prazo de 

cinco dias, apresentar os dados bancários para levantamento do valor 

depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44526 Nr: 1361-14.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VALDOMIRO AMADO, GIOVANI 

AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a decisão de fls. 184/184v, impulsiono os presentes autos 

a fim de intimar a parte requerente para que recolha as custas para 

distribuição da Carta Precatória de intimação dos requeridos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72140 Nr: 327-86.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINI JOSE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Orli Macedo Melo - 

OAB:20031/O, JONATHAN HENNING DE TEIXEIRA - OAB:15316

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

expedida às fls. 151 conforme código de rastreio 81120204997288 junto 

ao Juízo Deprecado. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR 

as partes interessadas para, querendo, acompanhar o cumprimento da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78270 Nr: 1340-52.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR KOPPER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, compareceu a este forum o senhor Valdir 

Kopper, na oportunidade foi lhe entregue cópia das folhas 18/19 e lhe 

informadado que o mesmo precisa efetuar o pagamento das custas e 

taxas processuais no prazo de cinco dias, sob pena de ter seu nome 

protestado e inscrito em divida ativa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-31.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MARIA KOLCINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000206-31.2020.8.11.0093 POLO ATIVO:LURDES MARIA 

KOLCINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO BERTICELLI POLO 

PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS S.A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala 2 - Conciliadora Data: 23/04/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ 

NATAL - MT - CEP: 78885-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72491 Nr: 591-06.2014.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSE TOMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, Janone da Silva Pereira - OAB:7055-B

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

expedida às fls. 166 conforme código de rastreio 81120204996791 junto 

ao Juízo Deprecado. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR 

as partes interessadas para, querendo, acompanhar o cumprimento da 

missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73395 Nr: 146-51.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR LUIZ POLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

expedida às fls. 473 conforme código de rastreio 81120204997156 junto 

ao Juízo Deprecado. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR 

as partes interessadas para, querendo, acompanhar o cumprimento da 

missiva.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 100090 Nr: 1472-30.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Requena Volpato de Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida em implantar em favor da parte autora o benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, inclusive 13.º salário, a contar da DATA JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL, na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).Presente os 

requisitos legais neste momento processual, CONCEDO a tutela provisória 

de urgência antecipada incidental, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e DETERMINO que a requerida providencie a implantação 

do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora, 

sob pena de arbitramento de multa cominatória pelo eventual 

descumprimento da obrigação.Tratando-se de benefício previdenciário, 

curvo-me ao entendimento jurisprudencial predominante da Justiça Federal 

de que a correção monetária e juros de mora incidirão nos termos do 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal em vigor, aprovado pela Resolução n. 267/2013.Condeno o INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito existente por ocasião do pagamento (art. 

85, §2º, do CPC), excluindo-se assim as parcelas a se vencerem após a 

presente sentença, em observância à Súmula 111 do STJ.Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 

(um mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância 

superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015.Oficie-se, 

com urgência.P.R.I.C.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128096 Nr: 4215-08.2019.811.0087

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

61709263253, Filiação: Maria de Oliveira e Joao Luiz de Oliveira, data de 

nascimento: 08/10/1958, brasileiro(a), Telefone 66996474147. atualmente 

em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: DECISÃO Vistos em Plantão Judiciário Regional, 

Delegada de Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT informa que a vítima E. 

P. B. G. continua sendo ameaçada por seu ex-convivente Ademar Alves 

de Oliveira, mesmo após a notificação das medidas protetivas de código 

128087. Diante disso, o Ministério Público representa pela Decretação da 

Prisão Preventiva de Ademar Alves de Oliveira, para garantia da aplicação 

da lei penal e integridade física da vítima, ante o descumprimento de 

medidas protetivas/cautelares. Todavia, constata-se que até o momento o 

ofensor não foi intimado da decisão que decretou as medidas protetivas 

de urgência. Assim, determino a imediata intimação do ofensor Ademar 

Alves de Oliveira acerca das medidas aplicadas nos autos de código 

128087, no seguinte endereço: Rua das Monções, nº1 ou s/n – Quadra 2 

– Bairro Jardim Bom Clima – Cuiabá/MT Caso não seja encontrado, 

determino a sua intimação por edital. Após a intimação do ofensor, 

intime-se a vítima alertando que em caso de novo descumprimento poderá 

imediatamente informar à Autoridade Policial para que sejam tomadas as 

medidas cabíveis, inclusive a decretação da prisão preventiva do 

suspeito. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial do teor 

desta decisão. SERVE A DECISÃO COMO CARTA PRECATÓRIA, 

MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO. Nova Monte Verde/MT para Guarantã 

do Norte/MT, 30 de dezembro de 2019, às 20h. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito Plantonista

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DO OFENSOR, acima qualificado, da decisão de f. 

11 abaixo transcrita.

Guarantã do Norte, 05 de março de 2020

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84338 Nr: 298-88.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103388 Nr: 3560-41.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Neves Merence Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaine Molina Junior - 

OAB:21.264/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 34677 Nr: 783-30.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Borges Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento dos créditos depositados em Juízo, 

considerando-se, além do crédito da parte, os honorários sucumbenciais e 

os contratuais, caso o ajuste tenha sido juntado aos autos.

Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após a expedição dos respectivos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33398 Nr: 2299-22.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Vieira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34352 Nr: 467-17.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38330 Nr: 530-08.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Paula Pereira, Hanna Cristina Pereira Guiçoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81464 Nr: 798-91.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serras & Ferramentas Nortão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manistar a cerca da certidão de 

citação negativa de fls. 125 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95331 Nr: 2532-72.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON CESAR FATIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT, Fundação Carlos 

Augusto Bittencourt-Funcab

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756 RJ, Marcia Palmiro da Silva e Lima - OAB:0, 

NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95422 Nr: 2575-09.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE ANHARA DOLCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para manifestar a cerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 50 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100090 Nr: 1472-30.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Requena Volpato de Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103080 Nr: 3309-23.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJCF, JF, IVANIR DOS SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andressa pereira correa - 

OAB:OAB/MT 22.393, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106492 Nr: 989-63.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107034 Nr: 1317-90.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA, Abraão Linconl 

Siquieri, Décio Siquieri, Eunice Gregorio Siquieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar a cerca dos embargos de 

fls. 60/88 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111134 Nr: 3523-77.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 3830-31.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Castro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114199 Nr: 1469-07.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Gomes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114256 Nr: 1506-34.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT/12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15.469-A, Ricardo 

Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114974 Nr: 2049-37.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandir Siqueira de Alencastro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4.987-B/OAB-MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar a impugnação a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115755 Nr: 2642-66.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivany Salete Sbaraini Grando Valencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115850 Nr: 2696-32.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nazaré dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99742 Nr: 1287-89.2016.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112614 Nr: 206-37.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta através 

da Defensoria Pública, cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP. 

Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta 

a existência de materialidade delitiva e de indícios de autoria.Logo, diante 

dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na instrução do 

feito.Designo audiência de instrução para a data de 12.03.2020, às 

16h30min.Intime-se o acusado, a Defesa, o Ministério Público, bem como 

as testemunhas arroladas.DO REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ CÍCERO INÁCIO DA SILVA.Ouvido o 

Ministério Público.Denota-se dos autos que ante o descumprimento das 

medidas cautelares impostas ao acusado sua prisão preventiva foi 

decretada.(...) Assim, diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

DE JOSÉ CÍCERO INÁCIO DA SILVA, mantendo a decisão que decretou a 

prisão preventiva.Intime-se. Requisite-se. Cumpra-se.SERVE A DECISÃO 

COMO CARTA PRECATÓRIA, MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 112614 Nr: 206-37.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado JOSÉ CICERO INÁCIO 

DA SILVA, mediante a observância das seguintes medidas cautelares 

previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais deverão ser 

cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da 

prisão preventiva:a) comparecimento a todos os demais atos policiais e 

judiciais;b) proibição de aproximar-se da vítima JHENIFER MARIANA ABATI 

GOMES e seus familiares em distância inferior a 200 (duzentos) metros;c) 

proibição de manter contato com a vítima JHENIFER MARIANA ABATI 

GOMES e seus familiares por qualquer meio, seja pessoal, digital ou 

telefônico;d) manter o endereço atualizado.DETERMINO ao oficial de justiça 

responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, 

conforme salientado alhures, RESSALTANDO AO INDICIADO QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES SUPRA DEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.REVOGO O MANDADO DE PRISÃO Nº. 

0000206-37.2018.8.11.0087.01.0001-26.SERVE A DECISÃO COMO 

MANDADO.Oficie-se ao relator do HC impetrado.Junte-se aos fólios a 

Portaria concernente à suspensão das audiências outrora designadas, 

cumprindo-se as providências nela determinadas e retornem os autos 

conclusos para indicação de nova data.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40560 Nr: 2762-90.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilson Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Mochewitz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi de Paula Leite - 

OAB:21.146-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Intimação da parte requerente, para manifestar a cerca da certidão de fls. 

113 no prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103687 Nr: 3748-34.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Piovesan Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA, Cpf: 

01574376128, Rg: 54.331.163-6, Filiação: Clairi Piovesan e Jose Pedro 

Teixeira, data de nascimento: 06/08/1986, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), comerciante/marmoreiro, Telefone 9627-7130. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal em que o Ministério Público 

denuncia o acusado Anderson Piovesan Teixeira, pela prática do delito 

ocorrido no dia 1° de outubro de 2016, na Cidade de Guarantã/MT, 

denunciado como incurso no artigo 306 c/c art. 298, inciso III do Código de 

Trânsito Brasileiro.

Despacho: Preenchidos os requisitos legais (artigo 41 do CPP), recebo a 

denúncia ofertada na forma em que foi posta em Juízo.CITE(M)-SE o(s) 

acusado(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente(m) resposta 

à acusação, por escrito, momento em que conforme dispõe o artigo 396-A 

do CPP, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, inclusive oferecendo documentos e justificações, especificando 

provas, arrolando as testemunhas pertinentes, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário, sob pena de 

preclusão.Esgotados os meios disponíveis para a localização do acusado, 

oficie-se a Superintendência do Sistema Prisional, a fim de obter 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado.Sendo negativa a resposta, providencie-se a citação 

do acusado por edital, observando-se que nesses casos, o prazo para a 

defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado 

ou do defensor constituído (artigo 396, parágrafo único, do CPP).Quando 

do cumprimento do mandado de citação o oficial de justiça deverá indagar 

o acusado se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve 

nomear-lhe um defensor público para patrocinar a sua defesa, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor 

(artigo 1373, III, §3º, da CNGC). Não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir defensor, nomeio 

desde já o Defensor Público para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. À SECRETARIA:A- Proceda-se com a citação do(s) 

acusado(s), devendo constar no mandado de citação os requisitos do 

artigo 352 do CPP, além de ser acompanhado de cópia da denúncia (artigo 

1373, III, §1º e 2º, da CNGC;B- Dê-se ciência da presente determinação ao 

Ministério Público;C - Proceda-se a comunicação do recebimento da 

denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e à delegacia de 

polícia de ondese originou o inquérito, bem comoa alimentação do banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (art. 1.373, 

III, da CNGC).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 12 de março de 2020

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001258-17.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001258-17.2019.8.11.0087. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IVANES ADILSON SCHMIDT 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDIVAN LEONARDO DOS SANTOS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais aforada 

por Ivanez Adilson Schmidt contra Valdivan Leonardo dos Santos, com 

pedido de tutela de urgência. Narra que o requerido vem lhe atribuindo, 

através de postagens na rede social Facebook, a prática de crime que não 

cometeu. Afirma que era aluno e que prestou serviços à Facul – 

Instituição, de Ensino Superior Ortodoxia, pertencentes ao réu, mas que 

não recebeu pelo serviço de assistência de informática que efetuou. 

Conta que sua esposa também trabalhou na instituição de ensino como 

professora e, por não ter recebido a contraprestação, ajuizou ação 

reclamatória trabalhista, encerrada através de acordo de pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Relata que, posteriormente, o requerido 

registrou boletim de ocorrência atribuindo ao autor o roubo de determinada 

quantia em dinheiro, e, após, utilizou um perfil falso na rede social, com o 

nome de Thiago Zornal, para denigrir a imagem do requerente e sua 

esposa. Aduz que as ofensas se repetiram, desta vez pelos perfis do 

próprio requerido, denominados “Faco Valdivan Leonardo” e “Metodista 

Bíblica Faco”. Assevera que tais postagens tiveram grande alcance na 

comunidade, maculando sua honra, gerando vexame, constrangimento e 

abalos psicológicos. Requer, liminarmente, que o requerido se abstenha de 

efetuar novas postagens que possa ofender o autor ou sua família e que 

se retrate através dos perfis “Faco Valdivan Leonardo” e “Metodista 

Bíblica Faco”, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia indenização por 

danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Juntou 

documentos. É a síntese. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, por força 

da presunção disposta no art. 99, §3º, do CPC. Como cediço, a concessão 

da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco a resultado útil do 

processo, nos termos do art. 300, do CPC. Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso vertente, entendo presente a probabilidade do direito para respaldar 

o pedido provisório. Com efeito, através da postagem contida sob ID 

26215518, é possível verificar, ao menos em cognição sumária, que o réu 

tem, publicamente, acusado o autor da subtração de R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais) da faculdade, valor que supostamente seria 

utilizado para a aquisição de livros para a instituição. Ainda que não haja 

menção direta ao autor na referida postagem, através das demais 

mensagens publicadas na rede Facebook que instruem o feito é seguro 

concluir que correspondem ao mesmo hipotético fato expressamente 

atribuído ao autor pelas postagens de ID 26215514, 26215515, 26215517 

e 26215522, algumas das quais acompanham fotografia do requerente. 

Ademais, deve ser observado que perfil “Metodista Bíblica Faco”, que faz 

expressa menção ao nome do autor, possui a sigla da faculdade 

pertencente ao requerido (“Faco”), também constante no perfil “Faco 

Valdivan Leonardo”. Logo, a toda evidência, tais postagens podem ser 

atribuídas ao réu. Quanto ao conteúdo das mensagens, é indiscutível que 

a liberdade de expressão deve ser juridicamente garantida por todo Poder 

Público, contudo, não de forma irrestrita. Deve este direito ser 

concretizado de forma a não colidir com outros caros direitos 

assegurados pelo ordenamento jurídico, como, por exemplo, a presunção 

de inocência e a proteção aos direitos da personalidade. Estando o 

suposto furto em apreciação pelo Poder Judiciário, não é lícito ao réu, por 

meio da autotutela, até porque vedada pelo ordenamento jurídico, 

condenar publicamente o autor, malferindo gravemente sua honra e 

imagem. Eventual condenação é competência exclusiva do Poder 

Judiciário, cabendo ao réu aguardar o trâmite do devido processo legal. 

Pelas razões acima esposadas, presente a probabilidade do direito. Já o 

perigo de dano corresponde à perpetração de ofensas, até então sem 

respaldo concreto, à incolumidade psíquica e aos direitos da 

personalidade do autor, as quais não devem ser reiteradas. Neste viés: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

FACEBOOK. POSTAGEM DE CRÍTICAS OFENSIVAS EM PERFIL E EM 

PÁGINA. TUTELA INDEFERIDA. O agravante pretende a remoção de 

postagem ou bloqueio de perfil e "subperfis" existentes na rede social do 

réu a fim de cessar publicações caluniosas e difamantes em face do 

recorrente. De acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, a tutela 

provisória de urgência deve ser deferida, em sede de cognição sumária, 

quando estiverem presente elementos da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, 

verifica-se o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo pelo 

fato de que foi publicado em um perfil da rede social do réu um fato, com 
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interpretações no sentido de que médicos, dentre os quais o agravante, 

inventam diagnósticos e tratam mal os pacientes, maculando, assim, sua 

imagem como profissional da saúde. Portanto, resta evidenciado o prejuízo 

ou dano irreversível para o agravante e, por conseguinte, a decisão 

agravada deve ser reformada. RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA DETERMINANDO QUE A RÉ REMOVA 

A POSTAGEM DO PERFIL E DA PÁGINA DESCRITAS NO ITEM (I) DA F. 13, 

NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA INICIAL DE R$ 

5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (TJ-RJ - AI: 00488999720188190000, 

Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 

18/06/2019, NONA CÂMARA CÍVEL) Presentes os requisitos legais, 

impositiva é a concessão da tutela de urgência, em parte. Entretanto, não 

se sabendo, por ora, se tais acusados feitas pelo réu correspondem ou 

não à verdade, impertinente obrigá-lo a se retratar publicamente, cabendo, 

apenas, determinar ao réu que se abstenha de novas publicações que 

atinjam o autor ou sua família. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela 

de urgência, para determinar que o réu se abstenha de publicar, em redes 

sociais, qualquer forma de ofensa ao autor e sua família, ainda que 

indiretamente, principalmente nos perfis “Faco Valdivan Leonardo” e 

“Metodista Bíblica Faco”, mas sem prejuízo de aplicação de sanção se 

verificado que utilizou outros perfis, sob pena de multa de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) por publicação, a partir de sua intimação desta decisão. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Determino a remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de que seja 

designada audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC. 

Ressalto que a dispensa da solenidade fica condicionada à manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, conforme art. 334, §4º, I, do 

CPC, pelo que indefiro o pedido de não designação do ato. Cite-se o réu 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou dos réus à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

Autora (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Guarantã do Norte/MT, 12 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000074-89.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000074-89.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: ANTONIO ROGERIO DA SILVA REQUERIDO: MARIA DE 

FATIMA DA SILVA Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça, por força da 

presunção disposta no art. 99, §3º, do CPC. De acordo com o disposto no 

§3º, do art. 256, do CPC, este Juízo procedeu à busca do endereço da 

parte executada através do sistema Infoseg e logrou êxito em obter 

logradouro no qual ainda não foi tentada a citação. Assim, antes de 

presumir que a requerida encontra-se em local incerto e não sabido, 

determino a citação desta nos endereços constante no extrato em anexo, 

por via postal, indeferindo, por ora, a citação editalícia. Determino a 

remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de que seja designada audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida e 

intime-se a parte requerente, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. O mandado direcionado à parte requerida deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e não deverá acompanhar 

cópia da petição inicial (§1º, art. 695, CPC). Consigne-se em nos 

mandados destinados às partes que o não comparecimento injustificado 

será considerado como ato atentatório à justiça e será sancionado com 

MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa. Restando infrutífera 

a conciliação, a peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 

do CPC, o qual independe de nova intimação. Havendo decurso do prazo, 

certifique-se, ou, com a resposta, intime-se a parte autora para réplica no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 

11 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-74.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-25.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE COUTINHO DE BARROS HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010191-98.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DA SILVA PROENCA - ME (EXEQUENTE)

GISLAINE DA SILVA PROENCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DALL PIZZOL MOREIRA OAB - MT20351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada, na pessoa de seus advogados, para 

manifestar-se em relação ao id. 30227832, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000121-22.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

H. V. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATASHA FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA OAB - 061.433.451-98 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO SILVERIO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEMAR ELIO PERINAZZO OAB - MT8780/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000121-22.2020.8.11.0036. 

REQUERENTE: H. V. S. F. REPRESENTANTE: NATASHA FERNANDES 

NUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: OTACILIO SILVERIO FERREIRA Vistos, 

etc. Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem. Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do 

art. 388, paragrafo único da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às 

cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme art. 389 da CNGCJ/MT. Estando em ordem à missiva e outros 

com isenção legal de custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente. Cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem não deva 

ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o 

caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do 

Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos ao juízo deprecante, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. Guiratinga/MT, 12/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59888 Nr: 2265-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA., Basf 

Agricultural Solutuons US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARTINS 

NAVEGANTES - OAB:186461, Gustavo Piva de Andrade - OAB:RJ 

119.932, Julina Nogueira de Sá Cardos Coelho - OAB:RJ220769, 

Tatiana Tiberio Luz - OAB:196959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2265-54.2018.811.0036 (59888)Produção Antecipada de 

ProvasDecisão.Vistos, etc.1)DOS PEDIDOS EM MANIFESTAÇÃO SOB REF. 

DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos realizados pela parte requerente às 

fls. 1.059/1.062.Logo, CERTFIQUE-SE a serventia se houve a devida 

distribuição da carta precatória sob ref. 83. Caso afirmativo, OFICIE-SE o 

Juízo Deprecado para DEVOLVER a referida missiva, independente de 

cumprimento.Ademais, INTIME-SE a parte requerida, mediante os e-mails 

eletrônicos indicados à fl. 1.061 (ref. 93) e carta postal (endereço: Rua 

Otávio Pitaluga, nº 692, sala 501, Centro, Rondonópolis, CEP: 78.700-170) 

acerca da perícia designada (constando a respectiva data, local e hora), 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, INDIQUE o assistente técnico para a 

análise da produção de prova pericial pretendida e formule quesitos que 

serão respondidos pelo perito a ser nomeado, sob pena de revelia e 

preclusão de direitos. Na mesma oportunidade, DÊ ciência aos requeridos 

acerca da citação por hora certa, ocorrida conforme certidão do Oficial de 

Justiça à fl. 619, nos termos do art. 254, do CPC. 2) DO PEDIDO DE 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL (REF. 71).DEFIRO o pedido realizado pela 

parte requerente em manifestação sob ref. 71 quanto a sucessão 

processual da empresa PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA. 

pela empresa BASF S.A, uma vez que apresentou os documentos 

necessários para a referida sucessão processual.Assim, DETERMINO a 

serventia que proceda as devidas correções nos sistemas quanto a 

supramencionada alterações.Ao ensejo, CADASTRE-SE e HABILITE-SE 

nos autos o causídico da parte requerente, Dr. Gustavo Piva de Andrade 

(OAB/RJ 119.932), conforme substabelecimento colacionado nos autos 

sob ref. 80.Após juntado o competente laudo nos autos, INTIMEM-SE as 

parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca da 

referida prova pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do CPC.Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intimem-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 05/03/2020.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61386 Nr: 2857-98.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2857-98.2018.811.0036 (61386)

Ação de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se 

manifeste, requerendo o que entender de necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45268 Nr: 2321-58.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Samuel Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orivaldo Dias de Souza - 

OAB:7790-A/MT

 Autos n° 2321-58.2016.811.0036

Código: 45268

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da Decisão proferida na Apelação Criminal nº 

0002321-58.2016.8.11.0036 de Ref. 122, apelante LUCAS SAMUEL 

OLIVEIRA DE JESUS que por unanimidade, declarou extinta a punibilidade 

do apelante.

Desta forma, certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes 

autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

independente de nova determinação.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31882 Nr: 468-19.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAdSC, APSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350, Rogerio 

Alves Arcoverde - OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo aguardando o decurso do prazo para o advogado do autor 

comprovar nos autos a prestação de contas, aceca dos valores liberados 

em seu favor
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43747 Nr: 1534-29.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kannanda Viana Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Cézar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, THALLES FELIPE 

VIEIRA LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que no prazo de 

cinco (05) dias, manifeste acerca das infromações juntada pelo executado 

na ref. 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43852 Nr: 1591-47.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o 

Acusado DIOMAR MOREIRA DOS SANTOS, vulgo “MÁ”, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, nascido aos 27/10/1990, em Baianópolis-BA, filho de João 

Moreira dos Santos e Diolina Maria dos Santos, portador do RG nº 

1554120357 SSP/BA, CPF nº 049.138.345-25, residente e domiciliado no 

Bairro Primavera II, Primavera do Leste- MT, como incurso na pena do art. 

155, §4º, Inciso I, §1º c/c art. 14, inciso II, todos do Código 

Penal.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

09/03/2020.Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39757 Nr: 92-28.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toniemerson Costa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Autos n° 92-28.2016.811.0036

Código: 39757

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da vítima MIKAELLE FERREIRA, requerida 

pelo Ministério Público (Ref. 143) e pela Defesa do Acusado (Ref. 153).

Não havendo outras diligências a serem realizadas, DECLARO encerrada 

a instrução, abrindo-se vista às partes para apresentação de memoriais 

finais, primeiramente ao Ministério Público, após a defesa, vindo-me 

conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9675 Nr: 894-75.2006.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarderson Barros Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Ante o exposto e pelos fundamentos apresentados pelo Ministério 

Público, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JARDERSON 

BARROS DOURADO, para GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, 

com espeque nos artigos 311/313 do CPP.1) DETERMINO que EXPEÇA-SE 

Carta Precatória de Custódia à Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca 

de Comodoro/MT, a fim de assegurar e regularizar a prisão preventiva de 

JARDERSON BARROS DOURADO.2) REVOGO a suspensão do processo 

e o curso do prazo prescricional.3) Dessa forma, CITE-SE pessoalmente o 

acusado JARDERSON BARROS DOURADO da presente Ação Penal 

movida contra ele, para que, no prazo de 10 (dez) dias, mediante 

Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP. 

Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não 

constituir defensor, SER-LHE-Á NOMEADO ADVOGADO DATIVO para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. VENHAM aos autos certidão de 

antecedentes criminais do denunciado desta Comarca. DETERMINO sejam 

solicitadas informações sobre os antecedentes do acusado no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e no Instituto Nacional de 

Identificação Criminal. 4) EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de 

Comarca de Comodoro/MT para que o juízo deprecado realize o 

interrogatório do acusado JARDERSON BARROS DOURADO, que se 

encontra custodiado naquela comarca. Com o retorno da missiva, 

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público, para que requeira o que 

entender de direito.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências. Guiratinga/MT, 

11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32901 Nr: 53-02.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o advogado Dr. Fernando Ferreira da Silva, 

para manifestar-se nos autos em defesa da parte executada, conforme 

deliberação de fl. 322.

Guiratinga - MT, 11 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37831 Nr: 980-31.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Cesar Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Wilmary dos Santos 

Vilela - OAB:20662/MT

 Processo nº 980-31.2015.811.0036 (37831)

Ação Penal

Decisão

Vistos, etc.

Por ser tempestiva, RECEBO a presente apelação de fls.188/207 em seu 

efeito suspensivo (art.597 do CPP).

Já tendo o apelante apresentando suas razões recursais, ABRA-SE vista 

ao Ministério Público para que, no prazo de 08 (oito) dias, apresente suas 

contrarrazões.

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, para apreciação do recurso 

interposto.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.
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Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56351 Nr: 887-63.2018.811.0036

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wglhedson Luiz Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zootec Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Garcia Piato - 

OAB:23.310, Duilio Piato Junior - OAB:3719

 Autos n°: 887-63.2013.811.0036 (56351)

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls.154/170 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60265 Nr: 2397-14.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rosa Rodrigues, INSS- Instituto Nacional 

do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, considerando a decisão de ref: 41, não consta no 

sistema apolo a respectiva publicação via DJE. Sendo assim, intimo a parte 

apelada, Ana Rosa Rodrigues, por seu advogado cadastrado nos autos, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ou eventual 

recurso adesivo ao recurso de ref: 37.

Guiratinga - MT, 11 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60825 Nr: 2613-72.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kristofer Ribeiro de Almeida Amancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/03, para 

CONDENAR o Acusado Kristofer Ribeiro de Almeida Amâncio, brasileiro, 

vendedor de móveis, nascido aos 16/12/1993, em Rondonópolis/MT, filho 

de Edineia Ribeiro de Almeida, residente e domiciliado na Rua Manoel 

Araújo Piauí, nº 480, Bairro Jardim Belo Panorama, Rondonópolis-MT como 

incurso na pena do art. 129, §9º, por duas vezes, na forma do art. 69, 

ambos do Código Penal, com implicações na Lei nº 11.340/06.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 11/03/2020.Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54946 Nr: 306-48.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tales Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TALES SILVA, Cpf: 60758178328, Rg: 

21795773, Filiação: Rosa Maria Silva, data de nascimento: 12/07/1992, 

brasileiro(a), natural de Cajari-MA, solteiro(a), aux. serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/03, para CONDENAR o 

Acusado TALES SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/07/1992, em 

Cajari/MA, filho de Rosa Maria Silva, portador do RG nº 21795773 SSP MG, 

CPF nº 12/07/1992, residente e domiciliado na Rua Santa Cruz, nº 320, 

Bairro Santa Cruz, nesta, atualmente recolhido na cadeia pública na cidade 

de Rondonópolis-MT.Em observância às diretrizes dos art. 59 e 68 do 

Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:2) DA DOSIMETRIA DA PENA.O 

Código Penal atribui para o crime de roubo simples a pena de reclusão, de 

04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Primeira fase – pena base:Analisando 

as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que 

se refere à CULPABILIDADE, a conduta do Acusado é normal ao tipo. O 

condenado não há ANTECEDENTES CRIMINAIS uma vez que não foi 

condenado, com trânsito em julgado, pelo cometimento de nenhum outro 

crime (Certidão fl. 05). Quanto a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE, 

não há nada nos autos que as desabonem. As CIRCUNSTÂNCIAS não 

extrapolaram as situações características do tipo penal. Os MOTIVOS DO 

CRIME não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da 

qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou nenhuma 

CONSEQUÊNCIA GRAVE, a não ser a perda patrimonial própria do crime 

de roubo. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, devo 

salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.Após análise 

das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE 

em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e a situação 

econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código 

Penal.Segunda fase – pena provisória:Passando para o exame da 2º 

(segunda) fase de dosimetria da pena:Não há a incidência de 

circunstâncias agravantes ou atenuantes que possa modificar a pena, de 

modo a PENA PROVISÓRIA permanece em 04 (quatro) anos de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Terceira fase – pena 

definitiva:Passando à terceira fase da aplicação da pena, não se encontra 

presente nenhuma das circunstâncias de aumento e diminuição da 

sanção. Assim, a PENA DEFINITIVA continua em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.3) DA DETRAÇÃO E 

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:Compulsando os autos, 

verifica-se que o acusado encontra-se preso preventivamente desde o 

dia 01 de fevereiro de 2018 até a data de 29 de agosto de 2018, 

totalizando o tempo que está preso em 07 (sete) meses reclusos. Assim 

atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO o referido tempo de prisão 

cautelar DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado para que ela ATINJA o 

patamar de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses de RECLUSÃO e em 10 (dez) 
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DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso. Para início de cumprimento da pena 

privativa de liberdade, fixo o SEMI-ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, 

alínea “b”, do Código Penal.Impossível a substituição da pena privativa de 

liberdade, vez que o crime foi praticado por meio de violência a pessoa 

(art. 44, I, do CP).A suspensão condicional da pena também não pode ser 

agraciada ao Acusado, vez que a condenação gerou pena superior a dois 

anos (art. 77, caput, do CP). DEIXO de fixar valor mínimo para reparação 

dos danos causados pela infração (art. 387, IV do Código de Processo 

Penal), visto que não houve pedido específico ou produção de provas 

neste sentido pela parte interessada. CONDENO o réu em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, 

observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.Por fim, CONCEDO 

ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as 

hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes autos.O 

Acusado deverá ser INTIMADO PESSOALMENTE da sentença, nos termos 

do art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CIENTIFIQUE-SE o Parquet.Após, o trânsito em julgado:a) 

LANCE-SE o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal);b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do 

disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais);c) EXPEÇAM-SE a guia de execução penal;d) 

REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as penas de multa e a 

pecuniária aplicadas e após, intime-se a Procuradoria da Fazenda 

Estadual para executar aquela, com cópia do cálculo e da sentença.e) 

ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga – MT, 

02/12/2019.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 11 de março de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66382 Nr: 1364-52.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cézar Cajango Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CÉZAR CAJANGO MACHADO, 

Cpf: 01173923160, Rg: 1727499-0, Filiação: Maristela Cajango Machado e 

Laurindo Pio Machado, data de nascimento: 01/03/1980, natural de 

Guiratinga-MT, solteiro(a), tratorista, Telefone 99987-7005. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.Defiro o pedido do Ministério PúblicoDetermino a 

citação do acusação por edital para responder a acusação no prazo de 

10 (dez) dias por meio de advogado constituído ou requerendo a 

nomeação de advogado dativo.Expirado o prazo sem a manifestação do 

acusado, vistas ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 11 de março de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46177 Nr: 152-64.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 Considerando a interposição de recurso por parte do requerido INSS na 

ref. 75. Intimo a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento e manifeste no prazo legal, apresentando as contra-razões 

a apelação de ref. 75.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39106 Nr: 1453-17.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Garcia de Freitas Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Construções Ltda., Banco Santander 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:15055, Simei da Silva Barros - OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Carolino dos 

Santos - OAB:MT/ 25617, Francine Casali - OAB:RS-81.210, 

GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:18673/A, GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, Neildes Araújo Aguiar Di Gesu - 

OAB:217.897/SP, Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - 

OAB:MT/24816/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, INTIME-SE o executado BANCO SANTANDER S.A, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique conta bancária para 

expedição de alvará do valor remanescente depositado nos autos, 

descontado o valor das supervenientes custas processuais.

 Oficial Escrevente

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000607-41.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAJANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000607-41.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ADRIANA TRAJANO DA SILVA em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social –INSS. Devidamente intimado, o 

requerido apresentou contestação de fl.18. Impugnação à fl.25. É o breve 

relatório. Decido. É ponderável que a parte exerça direito à ordem jurídica 

justa, por meio do Poder Judiciário, cujo acesso não lhe tem como ser 

negado ou restringido. Sendo necessária a comprovação fática do 

alegado, mormente por prova pericial, bem como, a pesquisa 

socioeconômica, impossível o julgamento antecipado. Nomeio a Assistente 

Social judicial de Guiratinga para a pesquisa socioeconômica. Quesitos do 

Juízo a ser respondido pela Assistente Social: 1- Qual a idade atual da 

parte autora? 2- A parte autora exerce ou vinha exercendo alguma 

profissão? Caso afirmativa a resposta, qual? 3- A parte autora atualmente 

aufere alguma renda mensal? Caso afirmativo a resposta, qual o seu 

valor? 4- Quantas e quais são os membros do grupo familiar que residem 

com a parte autora (informar nome completo e respectiva data de 

nascimento de todos ou o CPF)? 5- Das pessoas que compõem o grupo 

familiar, quantas trabalham, em que local e qual o valor de seus 

respectivos salários ou de outra forma de renda que aufira(m) 

mensalmente? 6- Qual o total da renda mensal do grupo familiar da parte 

autora (incluindo eventual renda mensal percebida pela parte autora? 7- A 

parte autora possui algum meio de prover a sua subsistência ou de tê-la 

provida por sua família? 8- A parte autora reside em moradia própria ou é 
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alugada? Se alugada, qual o valor do aluguel? 9- A parte autora possui 

filhos ou pessoas da família fora do Brasil? Se positivo, onde? 10- A parte 

autora necessita de auxilio material de estranhos para sobreviver? 11- 

Dos componentes do grupo familiar, alguém recebe algum benefício da 

previdência social? Caso receba, qual a espécie e o NB (número do 

benefício)? Nomeio como perita a Dra. Aline Aparecida da Cruz Ferraz 

Pessoa -CRM/MT 8743, que servirá independentemente de compromisso, 

cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no valor de 

R$370,00 (trezentos e setenta reais), valores estes que serão 

reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela variação do IPCA-E nos 

termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, 

podendo eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte 

sucumbente. Deverão ser agendados pelo expert em até 15 dias os 

exames necessários não só as respostas dos questionários alinhavados, 

mas para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença 

do paciente. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de 

laudo circunstanciado e da pesquisa socioeconômica será de 30 (trinta) 

dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, ocorrendo 

imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. O perito 

deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a data e o 

local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. Intimem-se 

as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme art.465, 

§1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta 

e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem formulados 

pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser respondido pelo 

médico: 1- O autor está incapacitado para o trabalho? 2- Qual é a doença 

que o autor está acometido? 3- Em caso de afirmativo, cuida-se de 

incapacidade total ou parcial? 4- Se positivo o primeiro quesito, cuida-se 

de incapacidade temporária ou permanente? 5- Se positivo o primeiro 

quesito, quais causas de incapacidade? 6- Quais os exames realizados 

para essa conclusão? 7- Está o autor apto para exercício de trabalho 

diverso do que habitualmente exercia? 8- Em caso de positivo, em que 

condições e em que tipo de atividade? 9- O autor pode trabalhar na 

lavoura? 10- O autor pode ficar exposto ao sol? Com o aporte dos 

referidos laudos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. O perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Atente-se a secretaria 

para enviar todos os documentos necessários para o deslinde do perito, 

inclusive os quesitos acostados pelas partes. Deixo para marcar 

audiência de instrução e julgamento para o momento oportuno, após a 

conclusão dos trabalhos periciais. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 

10 de março de 2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000481-88.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA NUNES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS RAMOS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000481-88.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA NUNES SANTOS REU: MANOEL 

MESSIAS RAMOS DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de ação de imissão na 

posse proposta por MARIA AUXILIADORA NUNES DOS SANTOS em 

desfavor de MANOEL MESIAS RAMOS DE SOUZA, uma vez que objetiva a 

concessão da imissão na posse de um imóvel, qual seja, lote nº 132 

situado na Rua São Salvador, quadra nº 21, no Distrito de Vale Rico, no 

município de Vale Rico. Em suas razões, a autora narra que firmou um 

contrato particular de compra e vende com a Sra. Yolanda Delguingaro 

Teixeira acerca da aquisição da propriedade já descrita (Id. 20398004), 

todavia, ao vistoriar a propriedade, não obteve êxito, vez que foi vítima de 

ameaças pelo requerido, motivo pelo qual foi impedida de exercer a posse 

do bem imóvel. Inicialmente, o presente Juízo determinou a emenda da 

inicial, para comprovação da necessidade da assistência judiciária 

gratuita, ou recolhimento das custas, conforme despacho de Id. 20811627. 

Em seguida, a parte autora promoveu o devido pagamento das custas, 

conforme comprovante juntado aos autos sob o Id. 21043284. Indeferiu-se 

o pedido liminar em decisão sob Id. 21539856. A parte autora 

manifestou-se sob Id. 22973835 pela reapreciação do pedido liminar. 

Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento. 

Os pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 

300, caput, Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” O art. 

1.228, do CC/2002 prevê que o proprietário tem a faculdade de usar, 

gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem 

quer que injustamente a possua ou detenha. Nesse contexto, a ação 

petitória deve ser proposta pelo proprietário não possuidor contra o 

possuidor não proprietário, e, para tanto, exige a presença de três 

requisitos, quais sejam: I. a prova da propriedade da coisa; II. a 

individualização do bem, e III. a posse injusta por parte do requerido. Após 

detida análise dos autos, vê-se que se encontram presentes os requisitos 

para a antecipação de tutela pleiteada, sendo que, para tanto, é 

necessário que as provas existentes tornem o fato, pelo menos 

provisoriamente, indene de qualquer dúvida, o que ocorre no caso posto a 

liça, a concessão do pleito antecipado independe de uma maior 

probabilidade no terreno das provas, apta a indicar o direito alegado na 

ação principal. A parte autora colaciona nos autos, além do contrato 

particular sob Id. 20398004, a petição requerendo a sobrepartilha do 

imóvel sob Id. 20398011, vez que 50% (cinquenta por cento) do imóvel 

pertence ao Espólio de Silvino Teixeira Sobrinho, bem como colaciona, por 

fim, escritura pública de renuncia dos direitos hereditários dos demais 

herdeiros do mencionado espólio (Id. 22974307), documentos esses que 

comprovam, de modo sumário, a aquisição da propriedade do imóvel pela 

parte autora. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a 

demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em 

apreço, o requisito está presente porque os ocupantes do imóvel 

certamente não estão efetuando o pagamento das despesas inerentes ao 

imóvel, o que resultará em maior prejuízo para os autores, pelo contrario, a 

vendedora, Sra. Yolanda Delguingaro Teixeira tem arcado com devidos 

tributos provenientes do imóvel, conforme demonstra o documento sob Id. 

20398016. Portanto, não se verifica efeito negativo, haja vista que, em 

uma análise superficial, a parte requerida é ocupante de má-fé. Nesse 

entendimento, prevalece o entendimento da jurisprudência pátria, quanto a 

possibilidade a imissão na posse no início da demanda: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL OCUPADO ADQUIRIDO DA 

TERRACAP. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO 

REFORMADA. 1 - A Ação de Imissão de Posse compete a quem nunca 

teve a posse do bem litigioso, sendo ação petitória fundada no direito à 

posse, com origem em cláusula contratual. Destina-se ao adquirente que, 

com fulcro em título registrado, pretende a posse direta do bem com 

fundamento na propriedade. 2 - Cuidando-se de bem imóvel ocupado e 

adquirido da TERRACAP, o direito hipotético do atual ocupante à 

indenização por eventuais benfeitorias realizadas poderá ser discutido em 

ação própria e não obsta a imediata imissão do adquirente na posse do 

bem, ante a inequívoca demonstração do direito de propriedade, por meio 

de título devidamente registrado na matrícula do imóvel, pois inexiste direito 

de retenção no caso. Agravo de Instrumento provido. Maioria.”(Acórdão 

n.1117159, 07063099720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5ª Turma Cível, Data 

de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018.) Desse modo, 

encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da 

medida liminar para imitir na posse a parte autora. Decido. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido, liminar, de antecipação de tutela formulado pela parte 

autora na petição inicial (Id. 20397730), para isso: 1) DETERMINO a imissão 

na posse provisória da parte autora MARIA AUXILIADORA NUNES 

SANTOS no imóvel com as seguintes características “Um lote, situado no 

distrito de Vale Rico, na Quadra n° 21, Lote n° 132, D -02, com as 

seguintes descrições: Frente com 12,00 ( doze metros), para a Rua São 

Salvador. Lado Direito com 36,00mts (trinta e seis), limitando -se com o lote 

n° 144 Lado esquerdo com 36,00 mts (trinta e seis metros), limitando -se 

com o lote n° 120. Fundo com 12, 00 mts ( doze metros), limitando -se com 

o lote n° 336. Tendo em vista a Configuração de um quadrilátero perfeito 
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com á área de 432 mts ( quatrocentos e trinta e dois metros quadrados), 

com a Matricula n° 1.949 na CRI dessa comarca”. AUTORIZO, desde já, 

caso necessário, caso necessário a abertura de porteiras para o 

desempenho dos trabalho, caso estejam trancadas, inclusive com 

abertura de cadeados, enfim, todo e qualquer empecilho que possa 

dificultar a presente determinação judicial, bem como, o reforço policial, 

caso houver algum descumprimento ou resistência desta decisão pelo 

requerido. OFICIE-SE a Policia Militar desse município para acompanhar a 

oficial de justiça na presente diligência, caso necessário. 2) EXPEÇA-SE o 

Mandado de Imissão de Posse Provisória. Na oportunidade do cumprimento 

do mandado, ADVIRTA-SE o requerido que o descumprimento das 

determinações ou a reiterada ação de invadir o imóvel ensejará a devida 

responsabilização criminal. 3) Quanto a audiência de conciliação, DEIXO 

de designá-la, ante a manifestação previa da parte autora pelo 

desinteresse na composição, além de que, a conciliação é uma ato de 

liberalidade das partes, de forma que estas podem transacionar a 

qualquer tempo no processo e até mesmo de forma extrajudicial. 4) Assim, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, consignadas as advertências do artigo 344, do 

Código de Processo Civil. 5) Após, caso seja oferecida a referida 

contestação, INTIME-SE a parte autora para apresentar a sua impugnação 

à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 6) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 12/03/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000889-79.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA ROCHA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000889-79.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por LÚCIA HELENA ROCHA DE MACÊDO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser 

trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo 

jus ao benefício pleiteado. Devidamente intimado, o requerido apresentou 

contestação de fl.14. Impugnação à fl.16. É o breve relatório. Decido. Das 

provas. Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento 

pessoal das partes e inquirição das testemunhas. Destarte, dou por 

saneado o processo, já que presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 13/05/20, às 14h30min. INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de 

que compareçam à audiência, para prestar o seu depoimento, 

CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA 

PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme 

estabelece o artigo 385, § 1º, do Novo CPC. INTIMEM-SE OS ADVOGADOS 

DAS PARTES, da audiência designada, via DJE. Ressalto que eles deverão 

apresentar o rol de testemunhas no prazo legal. FICAM ADVERTIDOS da 

sua obrigação de intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, nos termos do art. 455, caput e 

§1º do Novo CPC ou comprometerem em levar as testemunhas à 

audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC. A inércia na 

realização da intimação das testemunhas pelo advogado da parte ou a 

ausência delas na audiência designada de forma injustificada IMPORTARÁ 

DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA PROVA 

TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 10 de março de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000556-30.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MOREIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DESPACHO Processo: 

1000556-30.2019.8.11.0036. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JAQUELINE MOREIRA BORGES 1) CITE-SE a parte 

executada, pelo inteiro teor da inicial, para no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC), no montante de R$ 

1.157,62 (um mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e dois 

centavos), advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os 

honorários advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo 

pagamento integral no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, caput e §1º do CPC). 2) Advirta-a de que, contado 

da data da juntada aos autos do mandado cumprido, passará a fluir o 

prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar embargos, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 915, caput, do CPC) ou 

requerer o parcelamento do valor da execução nos termos do art. 916 do 

CPC. 3) Decorrido tal prazo sem pagamento, oferecimento de bens ou 

requerimento de parcelamento, deverá ser procedida a PENHORA em 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito atualizado, juros 

custas e honorários advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando o executado (art. 

829, § 1º e 841, caput, do CPC). 4) Em não sendo localizado os 

executados para intimação da penhora, constará na certidão 

detalhadamente as diligências realizadas. Se a penhora recair sobre bens 

imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge (art. 842, caput, do CPC). 

5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo 

da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora de 

bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-57.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA PAULA ROSA DA ROCHA 02673251189 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DESPACHO Processo: 

1000065-57.2018.8.11.0036. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: FABIANA PAULA ROSA 

DA ROCHA 02673251189 Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto a proposta da reclamante, 

no oferecimento de R$ 200,00 (duzentos reais) para a quitação da dívida, 

bem como, oportunamente, apresente, caso queira, contraproposta em 

petição nos autos ou informe a já realização de acordo extrajudicial. Com a 

manifestação, automaticamente, INTIME-SE a parte requerida, mediante 

carta postal, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente sua 

contestação. Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-25.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN (REQUERENTE)

VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA SOUSA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DESPACHO Processo: 

1000093-25.2018.8.11.0036. REQUERENTE: VILMA TERESINHA ACCO 

MOCELLIN - ME, VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN REQUERIDO: 

NAIARA SOUSA SANTOS Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, INFORME endereço atualizado da parte 

requerida, vez que a carta de citação não restou frutífera com retorno do 

expediente, razão pela qual obstará a redesignação da audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-05.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMINGOS PERES MONCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010249-84.2017.8.11.0036 Despacho. Vistos etc. REMETAM-SE 

os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se 

Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11 de março de 

2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-84.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE PRADA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 8010249-84.2017.8.11.0036 Despacho. Vistos etc. REMETAM-SE 

os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se 

Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-18.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA MORAES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. 

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a 

Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-36.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JUNIOR PESAVENTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8020002-36.2015.8.11.0036 Decisão. Vistos, etc. DEFIRO o 

pedido do exequente juntado no Id. 24491849. 1) CORRIJA-SE a autuação 

para que passe a constar no Sistema PJe, bem como na capa dos autos 

como tipo de ação: Cumprimento de Sentença. 2) INTIME-SE a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito calculado, no valor de R$ 2.311,83 (dois mil e trezentos e onze 

reais e oitenta e três centavos), sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, também, do 

honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do CPC) 

ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 914 e 

seguintes do CPC. 3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 05 (cinco) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, os seus embargos. 4) Esgotado o prazo para pagamento, 

com ou sem manifestação do Executado, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do presente feito. 5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia 

e DEVOLVAM os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Guiratinga/MT, 11/03/2020 Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-10.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. 

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a 

Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-05.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMINGOS PERES MONCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI
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Autos n° 8010015-05.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo, 

conforme preceitua o art. 43 da Lei 9.099/95. Devidamente intimada a parte 

apelada já apresentou suas contrarrazões. Desse modo, REMETAM-SE os 

autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-25.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. 

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a 

Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-40.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IVETH COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. 

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a 

Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-55.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. 

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a 

Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-64.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LEIONARIA LOPES AMORIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. 

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a 

Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-61.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELY DE CASTRO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000047-36.2018.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro de, no seu efeito 

devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser 

apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-32.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TAVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000047-36.2018.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro de, no seu efeito 

devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser 

apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-42.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000047-36.2018.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro de, no seu efeito 

devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser 

apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-85.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 8010236-85.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo e 

suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou 

sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação 

adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-78.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. 

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a 

Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-87.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIENE LEANDRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo, conforme preceitua o art. 43 da Lei 

9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou sem a 

manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação adesiva, 

REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11 

de março de 2020. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-12.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AMERICO MOURAO MINEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo, conforme preceitua o art. 43 da Lei 

9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou sem a 

manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação adesiva, 

REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11 

de março de 2020. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIULA RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo, conforme preceitua o art. 43 da Lei 

9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou sem a 

manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação adesiva, 

REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11 

de março de 2020. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-93.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo, conforme preceitua o art. 43 da Lei 

9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou sem a 

manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação adesiva, 

REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11 

de março de 2020. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-36.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000047-36.2018.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro de ID 19584627, no seu 

efeito devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o 

prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o apelado não 

interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-65.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA FIGUEIREDO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ALICE COELHO NEVES OAB - MT17943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000015-65.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos, etc. DEFIRO o 

pedido do exequente juntado no Id. 22723262. 1) CORRIJA-SE a autuação 

para que passe a constar no Sistema PJe, bem como na capa dos autos 

como tipo de ação: Cumprimento de Sentença. 2) INTIME-SE a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito calculado, no valor de R$ 6.816,61 (seis mil, oitocentos e 

dezesseis reais e sessenta e um centavos), sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 914 e 

seguintes do CPC. 3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 05 (cinco) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, os seus embargos. 4) Esgotado o prazo para pagamento, 

com ou sem manifestação do Executado, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do presente feito. 5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia 

e DEVOLVAM os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Guiratinga/MT, 11/03/2020 Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000092-06.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARQUES FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONI GROHS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000092-06.2019.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Verifica-se em 

ID 27669644, que a Oficial de Justiça certifica não haver realizado a 

vistoria e avaliação do imóvel objeto da presente missiva em razão não ter 

sido atendida no imóvel nas vezes que lá compareceu, justificando a 

devolução do mandado ante proximidade de suas férias. Verifico que a 

referida servidora já retornou de suas férias, portanto, DETERMINO que a 

Oficial de Justiça cumpra o Mandado de Avaliação de ID 22587059 já 

expedido, visto que conforme certificado pela própria servidora, não há 

dúvidas quanto à localização do imóvel. 2) No mesmo ato, INTIMEM-SE a 

parte executada e cônjuge para que tenham ciência da penhora. Além 

disso, INTIME a parte para que no prazo legal, caso queira, apresente 

impugnação nos autos, por meio de advogado(a). Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-72.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SERGIO REGO LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo, conforme preceitua o art. 43 da Lei 

9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou sem a 

manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação adesiva, 

REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11 

de março de 2020. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-37.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DECISÃO Processo: 

1000120-37.2020.8.11.0036. AUTOR: PAULO CESAR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por 

Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por PAULO 

CESAR DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL MÓVEL S.A., igualmente qualificada. A parte autora 

alega que não possui qualquer vínculo contratual com a requerida, 

contudo, mesmo ante a susposta inexistência de contratação de serviços, 

a parte requerida inscreveu o nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, no valor de R$ 293,48 (duzentos e noventa e três e 

quarenta e oito centavos). Dessa forma, liminarmente, julgando estar 

presente a relevância dos fundamentos e o receio de ineficácia do 
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provimento final, a parte autora requer o deferimento da TUTELA DE 

URGÊNCIA, para determinar à parte Requerida que efetue imediatamente a 

exclusão do nome do Requerente dos órgãos restritivos (SPC/SERASA), 

arbitrando como multa diária o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Assim, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 1) DO PEDIDO 

DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Tal pedido preliminar merece ser 

acolhido. Pois a inversão do ônus da prova é garantia conferida ao 

consumidor para facilitar a demonstração de seu direito, principalmente, 

pelo fato da presente parte requerida (fornecedora) deter o controle da 

prova perquirida, entre outras os elementos probatórios que supostamente 

confirmam que a doença que vitimou o segurado era preexistente à 

contratação da avença contratual, o que torna evidente a hipossuficiência 

técnica da autora diante da instituição requerida. Sobre o assunto 

lecionam Nélson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 1354): 

“O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, 

sempre que for hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de 

aplicação do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como 

parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo 

(CDC 4º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja 

alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. 

Vale ressaltar que, da simples leitura do dispositivo acima transcrito, 

pode-se concluir que as hipóteses previstas são alternativas, ou seja, não 

é necessária a presença dos dois requisitos para que o juiz inverta o ônus 

probatório. Isso porque prerrogativa decorre do princípio norteador do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja, estabelecer equilíbrio entre as 

partes. Além disso, não se pode perder de vista que o CDC amplia os 

limites do significado de hipossuficiente, tendo em vista a fragilidade do 

consumidor - o qual não possui conhecimentos técnicos especiais - 

perante o prestador de serviços, necessitando, portanto, de proteção. 

Assim, a vulnerabilidade do consumidor é presumida por todo o sistema do 

Código consumerista, destinando-se a inversão do ônus da prova a 

estabelecer isonomia e igualdade entre os litigantes." Ora, não se pode 

deixar de assinalar que, além de constitucionalmente assegurada (art. 5º, 

XXXII), a defesa do consumidor deve ser promovida da forma mais 

abrangente possível. No presente caso relação havida entre as partes é 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo importante atentar 

para o que dispõe o art. 6º, VIII de referido diploma legal: “Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência.” Assim, diante da relação de consumo mantida entre as 

partes e a evidente hipossuficiência técnica da autora, INVERTO o ônus 

da prova em favor da parte autora, incumbindo a parte requerida da 

comprovação da licitude e regularidade das cobrança de débitos, que 

resultou na restrição do nome da parte autora no mercado de crédito, 

inclusive exibindo documentos probatórios nestes autos. 2) DO PEDIDO 

LIMINAR DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Os pedidos liminares 

de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à 

plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do 

provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 300, caput, 

Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ao 

analisar, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, noto 

pertinente o deferimento do pedido liminar. A premente necessidade de 

deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a 

inscrição em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela 

física ou ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na 

exata medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até 

mesmo, a celebração de simples contratos. Essa restrição, inerente à 

medida, é suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Como 

se sabe, a inscrição em cadastro de inadimplentes tem a finalidade de 

proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alertar acerca de eventuais situações de insolvência. Tem, ainda, o 

objetivo velado de “coagir”, por vias legais, o devedor a cumprir a 

obrigação. Sendo, portanto, medida com efeitos restritivos, deve ser 

exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de forma a impedir que 

seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos idôneos que não mereçam ali 

figurar, seja porque jamais incorreram em mora, seja porque têm razões 

para discutir judicialmente o débito em atraso. Chega-se, assim, ao 

segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, 

a plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, pela análise sumária 

dos autos, percebe-se que o autor estar com o seu nome inserido nos 

cadastro negativo (Id. 30124962), por uma dívida em que não deu causa. 

Portanto, presentes os requisitos, a concessão da liminar requerida na 

petição inicial é medida que se impõe, principalmente, por este Juízo não 

vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão para a 

parte requerida (art. 300, §3º, do CPC). Decido. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido liminar e os requerimentos preliminares, aduzidos pela autora na 

peça vestibular, para isso: 1) DETERMINO a inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora, consumidora, incumbindo a parte requerida 

TELEFÔNICA BRASIL MÓVEL S.A. o ônus de provar a licitude e 

regularidade das cobranças de débitos, que resultou na restrição do nome 

da parte autora no mercado de crédito, inclusive exibindo documentos 

probatórios nestes autos. 2) DETERMINO a exclusão e a abstenção da 

inscrição do nome do autor PAULO CESÁR DE OLIVEIRA nos cadastros 

negativos dos órgãos de proteção ao crédito, até o final do trâmite 

processual, referente ao contrato de cobranças de débitos n. 0225212152 

3) Desse modo, DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da empresa 

requerida TELEFÔNICA BRASIL MÓVEL S.A., para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, TOMEM as providências administrativas necessárias, para 

exclusão do nome da Autora dos cadastros do SPC, SERASA e demais 

órgãos de proteção ao crédito. 4) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade 

da realização de acordo judicial entre as partes no presente feito (art. 3º, 

§2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo 

para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seus Advogados e CITE-SE/INTIME-SE a parte 

requerida para comparecer no ato. 5) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A 

CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação do 

acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, 

INTIME-SE a parte REQUERIDA para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente a contestação, a partir da data da referida audiência, sob pena 

de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, 

também, INTIME-SE a PARTE AUTORA para que posteriormente ofereça a 

impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 6) No final, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-63.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso 

retro, no seu efeito devolutivo, conforme preceitua o art. 43 da Lei 

9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou sem a 

manifestação da parte e caso o apelado não interpuser apelação adesiva, 

REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 11 

de março de 2020. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-56.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000047-36.2018.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro de, no seu efeito 

devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser 

apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-85.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000047-36.2018.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro de, no seu efeito 

devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser 

apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000004-31.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HELLENICE SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA AIR LINES INC (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000004-31.2020.8.11.0036. REQUERENTE: HELLENICE SOUZA DE 

MORAES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., DELTA 

AIR LINES INC Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenizatória ajuizada por 

HELLENICE SOUZA DE MORAES, já qualificada nos autos, em face do GOL 

LINHAS AERES INTELIGENTES S.A e OUTROS, ambos já devidamente 

qualificados. Durante o trâmite processual, sob Id. 28784867, a parte 

requente e a requerida DELTA AIRLINES INC. informaram que realizaram 

acordo extrajudicial em relação ao objeto da presente lide, requerendo, 

portanto, a sua homologação, bem como a extinção do presente feito, tão 

só, em referencia a requerida acordante. Assim, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Nesse sentido, uma vez que as 

partes livremente fizeram um acordo que coloca fim o presente conflito, 

em nome do princípio da segurança jurídica, a alternativa razoável para 

este Juízo é homologar a referida transação, resolvendo o processo no 

mérito, principalmente, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez 

que se trata de direito disponível. Além disso, imperioso a determinação 

para extinção e arquivamento do presente feito, uma vez que já 

transcorreu o prazo para o pagamento da parcela firmada no acordo (Id. 

28784867). Decido. Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

juntado às sob Id. 28784867, para que produza os seus jurídicos efeitos, 

em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, tão só, em 

relação a requerida DELTA AIRLINES INC., COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, para tanto. DETERMINO a 

exclusão do polo passivo da requerida DELTA AIRLINES INC.. No mais, 

AGUARDE-SE a audiência de conciliação entre a requerente e a requerida 

GOL LINHAS AERES INTELIGENTES S.A designada para 10/03/2020. No 

caso de não obtenção de acordo, INTIME-SE no ato a requerida para 

apresenta contestação no prazo legal e, posterior, INTIME-SE a requerente 

para apresentar impugnação à contestação. Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos. Guiratinga/MT, 06/03/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-82.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIOBINO DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY FERREIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Processo n.º 8010038-82.2016.8.11.0036 Sentença Vistos etc., Trata-se 

de “ação de cobrança” proposta por LIOBINO DE FRANÇA em face de 

EDINEY SOUZA. Aduziu a parte autora que adquiriu do reclamado uma 

motocicleta modelo Bros, ano 2007 e que após a aquisição e pagamento 

do preço estabelecido, o reclamado teria alegado que o veículo possuía 

uma pendência financeira junto ao antigo proprietário do bem, que 

necessitaria ser quitada, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo o 

autor efetuado o pagamento da quantia, sem, contudo, exigir qualquer 

recibo. Sustenta ainda a parte autora, que com a demora do reclamado em 

realizar a transferência do veículo, procurou o proprietário anterior da 

motocicleta, Sr. Ricardo, onde recebeu a informação que a dívida existente 

era, na verdade, no valor de 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), e que 

nada teria sido pago a ele com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

entregues anteriormente ao requerido, sendo que novamente realizou o 

pagamento da nova quantia exigida resgatando às notas promissórias 

correspondentes. Desse modo, pugna para que o reclamado seja 

compelido ao pagamento de R$ 3.323,28 (três mil, trezentos e vinte e três 

reais e vinte e oito centavos), referentes às notas promissórias pagas 

diretamente ao Sr. Ricardo, já acrescidas de correção monetária e juros 

moratórios, além da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pagos 

diretamente ao reclamado. Totalizando a importância de R$5.323,28 (cinco 

mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos). Com a inicial 

vieram os documentos de ID 6905115. Audiência de conciliação inexitosa 

(ID 6905162). Audiência de instrução e julgamento realizada em ID 

29475303, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos pessoais 

das partes. É o relato do necessário. Fundamento. Como visto no relatório, 

cuida-se de “ação de cobrança” onde a parte autora assevera haver 

pagado a quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) ao 

requerido, para que não tivesse a motocicleta que havia adquirido, 

retomada pelo antigo proprietário do veículo, em razão de dívidas 

existentes e que desconhecia no momento da aquisição. O pedido do 

reclamante merece parcial acolhimento. Pois bem, conforme se verifica da 

inicial a parte autora afirmou que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

teria sido entregue ao requerido na presença de quatro testemunhas. 

Constato, entretanto, que o reclamante não juntou aos autos qualquer 

comprovação da realização do alegado pagamento, seja por meio de 

documentos, recibos, cópias de cheques, comprovantes de depósito, etc., 

seja por meio das testemunhas que informou possuir na inicial. Por outro 

lado, o requerido nega haver recebido os supra mencionados R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Com efeito, compete ao autor provar os fatos constitutivos 

do seu direito e ao réu os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos 

desse direito, conforme se extrai da regra prevista no Código de Processo 

Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” De outra banda, no 

caso em apreço, restou demonstrado de forma clara a relação jurídica 

entre as partes. Do mesmo modo, demonstrou-se incontroverso a 

existência de uma dívida no veículo objeto do negócio jurídico, 

representadas pelas notas promissórias, acostadas aos autos, pagas 
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pelo requerente em nome do requerido, bem como incontroverso que a 

parte autora quitou a dívida da parte requerida junto ao então credor, Sr. 

Ricardo, situação esta inclusive reconhecida pela parte reclamada em seu 

depoimento pessoal, ao afirmar: “(...) A única coisa que ele fez foi pagar 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) lá (...) Magistrado: mas você 

estava devendo R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) pro Ricardo? 

Requerido: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) eu tava devendo. 

Magistrado: que o Sr. Liobino foi lá e pagou? Requerido: isso! Magistrado: 

de toda dívida que existe você confirma as notas promissórias do Ricardo, 

mas nega os R$ 2.000,00 (dois mil reais)? Requerido: R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) de jeito nenhum, num peguei R$ 2.000,00 (dois mil reais) com ele de 

jeito nenhum. Magistrado: então você acha que o correto é a devolução 

dos R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)? Requerido: os R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), que ele pagou lá no Ricardo é correto e eu 

vou pagar sim.” Assim, diante da não comprovação, em juízo, pelo 

reclamante da realização do pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) ao reclamado, outro caminho não há a não ser julgar parcialmente 

procedente o pedido para condenar o reclamado ao pagamento da 

importância de R$ 3.323,28 (três mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e 

oito centavos), correspondente às notas promissórias quitadas, 

acrescidas de juros e correção monetária, conforme exposto na petição 

inicial. Decido. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na reclamação para o fim de condenar o reclamado ao 

pagamento da importância R$ 3.323,28 (três mil, trezentos e vinte e três 

reais e vinte e oito centavos) ao reclamante, a serem corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M e acrescido de juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados a partir do trânsito em julgado da presente sentença, 

por conseguinte, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, por força do art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P.R.I. 

Guiratinga/MT, 03/03/2020. - Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000604-86.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA OAB - MT5170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEMAR ELIO PERINAZZO (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000604-86.2019.8.11.0036. AUTOR(A): GERALDO RIBEIRO DE SOUZA 

FILHO REU: ELEMAR ELIO PERINAZZO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento ajuizada por GERALDO RIBEIRO DE SOUZA 

FILHO em face do ELEMAR ELIO PERINAZZO, ambos devidamente 

qualificados no feiro. Durante o trâmite processual, em audiência de 

conciliação, a parte autora e requerida realizaram acordo judicial, em 

relação ao objeto da presente lide, com o objetivo de colocar fim a esta 

ação, pugnando, assim, pela homologação por sentença da transação e 

extinção do feito. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um 

acordo que coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da 

segurança jurídica e da predominância da vontade das partes quanto ao 

mérito, a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida 

transação, e resolvendo o processo no mérito, principalmente, 

considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito 

disponível. Decido. Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

judicial realizado na audiência de conciliação (Id. 28716802), para que 

produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Guiratinga/MT, 06/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-93.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA SOARES DE OLIVEIRA BENEVENUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PEREIRA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000028-93.2019.8.11.0036. REQUERENTE: SILVANIA SOARES DE 

OLIVEIRA BENEVENUTO REQUERIDO: DANIELA PEREIRA REIS Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Em audiência de conciliação (Id. 19039597), 

constatou-se a ausência injustificada da parte autora, ainda que 

devidamente intimada, conforme certidão sob Id. 17975539. Ora, conforme 

dispõe o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, a ausência da parte reclamante 

na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução 

do mérito, vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;”. Outrossim, cumpre colacionar entendimento 

jurisprudencial do Egrégio de Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA 

CONCILIATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I 

do art. 51 da Lei 9.099/95. (Recurso Cível Inominado nº 701/2011, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. 

Sebastião de Arruda Almeida. j. 28.06.2011, unânime, DJe 30.06.2011). 

QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR REJEITADA - EXTINÇÃO 

A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - A 

parte Reclamante deixou de comparecer a audiência, consoante fl. 55 dos 

autos. A alegação do autor de que não recebeu intimação da audiência 

não deve prosperar, eis que depreende-se da fl. 59 que a carta de 

intimação à parte Autora, retornou pelo motivo "mudou-se". 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4566/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

14.06.2012, unânime, DJe 09.07.2012). Em face do exposto, com 

supedâneo no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito. Deixo de condenar a parte requerente 

no pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Escoado o prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. 

Guiratinga/MT, 10/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000074-62.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARTINS DE LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER FERREIRA DA SILVA (REU)
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Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000074-62.2020.8.11.0096. AUTOR(A): DANIELA 

MARTINS DE LEMOS REU: CLEBER FERREIRA DA SILVA Vistos etc. 1) 

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial. 2) PROCESSE-SE em segredo de justiça, 

conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3) 

DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 4) Desde já, DETERMINO que 

seja realizado estudo psicossocial na residência da parte requerente, pela 

equipe multidisciplinar deste juízo, ficando os autos disponíveis para 

consulta no balcão da secretaria deste juízo, estabelecendo o prazo de 15 

dias para juntada do relatório ao processo. 5) Ademais, tendo em vista 

que o requerido reside no Município de Nova Canaã do Norte/MT, 

DEPREQUE-SE a realização do estudo psicossocial a sobredita Comarca, a 

ser realizado no endereço declinado na inicial, estabelecendo o prazo de 

20 dias para juntada do relatório ao processo, consignando nossos 

cumprimentos. 6) Aportado os relatórios, ante o interesse de incapaz, nos 

termos do art. 179, inciso II, ABRA-SE vista ao presentante do Ministério 

Público. 7) Analisando os autos entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos. 8) Assim sendo, DESIGNO audiência de 

conciliação, a ser realizada por esta subscritora, para o dia 24 de junho de 

2020, às 14h00min. INTIME-SE a parte autora para o seu comparecimento, 

na pessoa de seu advogado (§4º, do art. 334, CPC/2015). 9) CITE-SE a 

requerida para comparecer à audiência designada, com as cautelas 

descritas no art. 695 e parágrafos seguintes, do Código de Processo Civil. 

10) Nos termos do art. 695, §4º, do CPC, na audiência, as partes deverão 

estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. 11) 

Após, caso inexitosa a conciliação, fica desde já o requerido citado para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data da audiência de conciliação, conforme preceitua o art. 335, inciso I, 

do CPC. Deverá, ainda, neste caso os autos aguardar o decurso do prazo 

em secretaria. 12) CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC. 13) Apresentada a contestação, CERTIFIQUE-SE a 

secretaria e INTIME-SE a parte requerente para impugná-la, em 15 dias. A 

seguir, oportunamente, DIGAM as partes, em 05 dias, se há outras provas 

a produzir, especificando-as, justificadamente. 14) Após tudo cumprido, 

FAÇAM-ME o processo conclusos para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000058-11.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BOTELHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO COLANGELO DALPINO (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000058-11.2020.8.11.0096. AUTOR(A): 

CRISTIANE BOTELHO DE SOUZA REU: JOSE RICARDO COLANGELO 

DALPINO Vistos etc. 1) Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. 2) PROCESSE-SE em segredo 

de justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 3) DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 4) Desde já, 

DETERMINO que seja realizado estudo psicossocial na residência da parte 

requerente, pela equipe multidisciplinar deste juízo, ficando os autos 

disponíveis para consulta no balcão da secretaria deste juízo, 

estabelecendo o prazo de 15 dias para juntada do relatório ao processo. 

5) Ademais, tendo em vista que o requerido reside no Município de 

Matupá/MT, DEPREQUE-SE a realização do estudo psicossocial a sobredita 

Comarca, a ser realizado no endereço declinado na inicial, estabelecendo 

o prazo de 20 dias, consignando nossos cumprimentos. 6) Aportado os 

relatórios, ante o interesse de incapaz, nos termos do art. 179, inciso II, 

ABRA-SE vista ao presentante do Ministério Público. 7) Ademais, 

comprovado o estado de filiação, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, uma 

vez que não há informações dos rendimentos do requerido, a serem 

pagos a partir da citação, a ser depositado na conta indicada pela 

requerente, sendo que poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se 

verifique ser outra a realidade do binômio possibilidade/necessidade. 8) 

Analisando os autos entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. 9) Assim sendo, DESIGNO audiência de conciliação, a ser 

realizada pela conciliadora deste juízo, para o dia 21 de maio de 2020, às 

13h40min. INTIME-SE a parte autora para o seu comparecimento, na 

pessoa de seu advogado (§4º, do art. 334, CPC/2015). 10) CITE-SE a 

requerida para comparecer à audiência designada, com as cautelas 

descritas no art. 695 e parágrafos seguintes, do Código de Processo Civil. 

11) Nos termos do art. 695, §4º, do CPC, na audiência, as partes deverão 

estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. 12) 

Após, caso inexitosa a conciliação, fica desde já o requerido citado para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data da audiência de conciliação, conforme preceitua o art. 335, inciso I, 

do CPC. Deverá, ainda, neste caso os autos aguardar o decurso do prazo 

em secretaria. 13) CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC. 14) Apresentação de contestação, CERTIFIQUE-SE a 

secretaria e INTIME-SE a parte requerente para impugná-la, em 15 dias. A 

seguir, oportunamente, DIGAM as partes, em 05 dias, se há outras provas 

a produzir, especificando-as, justificadamente. 15) Após tudo cumprido, 

FAÇAM-ME o processo conclusos para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 16) 

Por fim, DETERMINO que este feito seja ASSOCIADO ao processo de n.º 

1000690-71.2019.8.11.0096, tendo em vista a conexão existente entre 

eles. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 77672 Nr: 150-45.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural, promovida por PEDRO 

CARRARA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Prolatada a r. sentença à ref. 33, concedendo a aposentadoria rural ao 

autor.

 Apresentado recurso de apelação à ref. 39 e contrarrazões ao recurso à 

ref. 45.

Dado parcial provimento à apelação da Autarquia, conforme r. acórdão de 

ref. 50.

Petitório da parte requerente de ref. 59, relatando que o INSS – Instituto 

Nacional de Seguridade Social, não implantou o benefício, conforme 

determinado pela r. sentença de ref. 39 e r. acórdão de ref. 50 e 

requerendo o inicio da fase de cumprimento de sentença.
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É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Sem delongas, verifico que de fato não há comprovação no processo de 

que a Autarquia tenha promovido a implantação do benefício concedido ao 

autor, conforme concedido pela r. sentença de ref. 39 e r. acórdão de ref. 

50, o que deve ser efetivado.

Noutro viés, quanto ao pedido de inicio da fase de cumprimento de 

sentença, não é possível, uma vez que a parte exequente, sequer 

apresentou o cálculo discriminado e atualizado do seu crédito, o que é 

imprescindível para o recebimento do cumprimento de sentença, 

consoantes determina o artigo 534 do CPC.

 1) Isto posto, DETERMINO a intimação da parte requerida para que cumpra 

a determinação contida no r. acórdão de ref. 50, de modo implantar a 

aposentadoria rural concedida ao autor, no prazo máximo de 15 dias, 

trazendo documentos aos autos que comprovem a implantação, sob pena 

de incurso em crime de improbidade administrativa, além de possível 

responsabilização cível e criminal, não se descartando outras medidas 

indutivas e coercitivas.

2) Ademais, INTIME-SE a parte exequente, em 05 dias, para juntar ao 

processo cálculo atualizado e descriminado do seu crédito, formalizando o 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 534, sob pena de não ser 

conhecido do cumprimento de sentença.

 3) Após, VENHA-ME o processo concluso para demais deliberações.

 CUMPRA-SE, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 79997 Nr: 1321-37.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos nº: 1321-37.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 79997.

 Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar a cota ministerial de ref. 70.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81187 Nr: 1659-11.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANEIS FERREIRA MIRANDA, CARLOS 

RODRIGO DA SILVA, AMARILDO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Autos nº: 1659-11.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 81187.

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de ref. 124, DÊ-SE vista ao Ministério Público para 

pugnar o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81654 Nr: 267-02.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Autos nº: 267-02.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 81654.

 Vistos, etc.

Operado o trânsito em julgado, INTIMEM-SE o Ministério Público e o 

advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência 

(CPP, art. 422).

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89405 Nr: 1234-13.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 1234-13.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 89405.

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 29 DE ABRIL DE 2020, ÀS 14H00MIN, DETERMINANDO a 

intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, bem como o 

interrogatório do réu, se necessário, fixando prazo para o cumprimento¸ 

consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC. Com o 

fito de evitar que os autos venham conclusos na data da solenidade sem o 

cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria 

de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91183 Nr: 2250-02.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Autos nº: 2250-02.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 91183.

 Vistos, etc.
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Considerando o petitório de ref. 39, ABRE-SE vista ao representante do 

Ministério Público para pugnar o que entender de direito.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92785 Nr: 320-12.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Autos nº: 320-12.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 92785.

 Vistos, etc.

Considerando que fora interposto recurso de apelação pela defesa do réu 

Mizael de Jesus Pereira dos Santos (ref. 118), bem como apresentado as 

contrarrazões (ref. 121), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a Senhora Gestora 

Judiciária as formalidades legais.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 74107 Nr: 1378-26.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL LUIZ DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:MT 20868

 Autos nº: 1378-26.2014.811.0096.

Código Apolo nº: 74107.

 Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar a cota ministerial de ref. 76.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 76453 Nr: 916-35.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO COSTA FERREIRA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 916-35.2015.811.0096.

Código Apolo nº: 76453.

 Vistos, etc.

Considerando que o autor do fato não foi localizado para intimação 

pessoal do ato sentencial de ref. 119, DETERMINO que se proceda com a 

sua intimação por edital, o qual deverá ser fixado no átrio do Fórum pelo 

período de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71549 Nr: 825-13.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:MT 20868

 Autos nº: 825-13.2013.811.0096.

Código Apolo nº: 71549.

 Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar o petitório de ref. 30.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73365 Nr: 902-85.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI XAVIER LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O, Danilo Galadinovic Alvim - OAB:14.371/MT, JOSÉ 

ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:17010, Luciana Carla Pirani Nascimento - OAB:6.578/MT, 

Thaizze de Oliveira Langaro - OAB:14.756/MT, Vilma Lima 

Galadinovic Alvim - OAB:3.956-B

 Autos nº: 902-85.2014.811.0096.

Código Apolo nº: 73365.

 Vistos, etc.

1 - Diante do petitório de ref. 93, REVOGO a nomeação do(a) defensor(a) 

dativo(a) Dr(a). Fernando Sasso Andreotto, de ref. 34.

2 - No mais, inexistindo membro da Defensoria Pública atuando nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, o Dr. CLAYTON OLIMPIO PINTO – OAB/MT 

23.858/O, a fim de que promova a defesa do interesse do réu Mauri Xavier 

Lopes.

3 - INTIME-SE o causídico nomeado para manifestar sobre a nomeação, 

bem como para apresentar memoriais escritos, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010014-05.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO MORELATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 8010014-05.2015.8.11.0096 C E R 
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T I D Ã O Intimar o advogado da parte requerente, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste sobre a impugnação juntada aos autos, 

conforme ID nº 26272487. ITAÚBA, 12 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98159 Nr: 218-53.2020.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Departamento de Polícia Rodoviária Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA DOS SANTOS LTDA, PEDRO 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, FERNANDO SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O

 Ante o exposto, DETERMINO a restituição do veículo Tra/C. Trator, 

VOLVO/FH 540 6X4T, cor branca, ano fab. 2013, ano mod. 2013, placa 

BBB-6520, chassi 9BVAG40DXDE808298, o qual encontra-se apreendido 

no presente Termo Circunstanciado nº 1218-53.2020.811.0096, Código 

Apolo nº 98159, em favor de Cerealista dos Santos LTDA, nos termos do 

art. 118 e 120, ambos do CPP, CONDICIONADO: a) cumprimento integral da 

proposta de composição civil dos danos ambientais e da transação penal 

ofertada pelo Parquet; b) realização de perícia técnica pela PRF ou pela 

POLITEC, para fins de constatar suposta fraude eletrônica no SCR, bem 

como a utilização do Diesel S500; c) a regularização do veículo, a qual 

deverá ser comprovada nos autos no prazo de 10 (dez) dias com a 

juntada de nota fiscal; e d) que o veículo seja removido através de guincho 

até a concessionária a ser realizada a regularização.LAVRE-SE o 

respectivo termo nos autos.OFICIE-SE a autoridade responsável pela 

apreensão do veículo, da presente decisão.3 - Por fim, DETERMINO o 

arquivamento do feito quanto ao autuado Pedro Rodrigues Pereira, 

conforme requerido às fl. 22/23, pelo Parquet, tendo em vista inexistir nos 

autos provas de que ele tenha agido com dolo ou culpa. Para tanto, 

PROMOVA-SE a devida exclusão da capa dos autos.Notifique-se o 

representante do Ministério Público.Cumpra-se, servindo a presente, no 

que couber, como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

C I T A Ç Ã O / I N T I M A Ç Ã O / N O T I F I C A Ç Ã O  e  T E R M O  D E 

COMPROMISSO.Itaúba/MT, 11 de março de 2020.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98160 Nr: 219-38.2020.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Departamento de Polícia Rodoviária Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FLAUSINO, J. P. DA SILVA PRIETO 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONIEL POUZO DE 

AMORIM - OAB:26786, RAFAEL MORAES VALENTE - OAB:21549, 

SILVANA DA SILVA MORAES - OAB:7139

 Autos nº: 219-38.2020.811.0096.Código Apolo nº: 98160. Vistos, 

etc.Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime 

de prevista no artigo 46 da Lei nº 9.605/98.Quando abordado pela PRF, foi 

constatado que os autuados Marcos Flausino e J. P. da Silva Prieto Eireli 

transportavam 4m³ de produto florestal do tipo madeira aplainada, sem 

qualquer autorização.Demais disso, verificou-se que foram apresentados 

a autoridade policial, documentos fiscais possuindo carimbos 

incompatíveis com o padrão da SEFAZ/MT e SEFAZ/PA, ensejando a 

suspeita do uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal).A 

proprietária do veículo apreendido durante a abordagem policial 

compareceu aos autos às fl. 26/31, oportunidade em que requereu a 

restituição do sobredito bem.Instado a se manifestar, o Ministério Público 

pleiteou pelo declínio de competência em favor da Subseção Judiciária de 

Sinop/MT, tendo em vista que o suposto crime de uso de documento falso 

fora perpetrado perante a Polícia Rodoviária Federal, tendo com bem 

lesionado o serviço da União, devendo assim o presente crime ser 

apurado e julgado pela Justiça Federal.Formalizado os autos, vieram 

conclusos para deliberação.DECIDO.Pois bem. Compulsando os autos, 

além do crime ambiental, verifica-se que fora perpetrado pelo autuado o 

crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).Por se 

tratarem de crimes conexos (transporte ilegal de madeira e uso de 

documento falso) ocorrida em detrimento de serviços da União (Polícia 

Rodoviária Federal), incide a hipótese prevista no artigo 109, IV, da 

Constituição da República, pelo que devem os autos serem remetidos à 

Justiça Federal, que detém competência absoluta para o processo e 

julgamento da causa.A Súmula nº 546 do STJ dispõe que “A competência 

para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em 

razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, 

não importando a qualificação do órgão expedidor

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000079-34.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA RUFINO FIDELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PINTO FONSECA (REU)

 

CERTIFICO que em ID. 22411919 foi expedido CARTA PRECATÓRIA para 

CITAÇÃO ato Contínuo INTIMAÇÃO do Polo Passivo, em ID. 30207237 

consta a devolução da CP com solução ''número do imóvel 100 não 

localizado na via'', o endereço é o mesmo na manifestação de ID. 

28341145.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000180-71.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA VARA ÚNICA DE ITIQUIRA Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO RAFAEL SIMAN 

CARVALHO PROCESSO n. 1000180-71.2019.8.11.0027 Valor da causa: 

R$ 12.398,40 ESPÉCIE: [Guarda, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: KARLA AMARILHA Endereço: sem 

denominação, 96, habitacional arco íris, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 

POLO PASSIVO: Nome: Pedro Henrique Alencar Campos Endereço: 

desconhecido INTIMANDO(A): KARLA AMARILHA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ( requerendo o depoimento pessoal da 

representante dos requerentes. ) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 26/03/2020, às 15h30min 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 873 de 1073



OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. ITIQUIRA, 12 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000180-71.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA VARA ÚNICA DE ITIQUIRA Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO RAFAEL SIMAN 

CARVALHO PROCESSO n. 1000180-71.2019.8.11.0027 Valor da causa: 

R$ 12.398,40 ESPÉCIE: [Guarda, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: KARLA AMARILHA Endereço: sem 

denominação, 96, habitacional arco íris, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 

POLO PASSIVO: Nome: Pedro Henrique Alencar Campos Endereço: 

desconhecido INTIMANDO(A): KARLA AMARILHA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ( requerendo o depoimento pessoal da 

representante dos requerentes. ) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 26/03/2020, às 15h30min 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. ITIQUIRA, 12 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62312 Nr: 151-38.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Correa Ruis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANA FERREIRA MACIEL - 

OAB:25.441/MT

 Decisão.

Vistos.

Considerando que o acusado informou sua impossibilidade financeira para 

contratar causídico (fl. 115 – Ref: 31), nomeio a Dra. WANA FERREIRA 

MACIEL – OAB 25.441/MT, para patrocinar os interesses do denunciado 

Jeferson Correa Ruis, fixando honorários advocatícios no valor de 5,0 

URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.
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INTIME-SE a causídica da presente nomeação, para que apresente a 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

CADASTRE-SE a causídica no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

Após, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64647 Nr: 1306-76.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MACHADO 

CUSTÓDIO - OAB:6.435/MT

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para a data de 26 de março de 2020, às 

17h30min, para oitiva das testemunhas informadas no parecer ministerial 

de ref. 77.

 INTIMEM-SE.

 Ciência ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itiquira/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58762 Nr: 1991-20.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Londero, DORVAL ANTUNES 

MELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar o Requerente para comprovar a distribuição no 

sistema PJe da Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33854 Nr: 816-30.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASdO, CASdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurelio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:7103-B/MT, Cristiano Alencar Soares de Oliveira - 

OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Cesar Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:14101

 Vistos.

Considerando a ordem de preferência quanto ao recebimento de crédito 

(valor em dinheiro) Defiro o pedido de ref.52 dos autos, no que tange a 

penhora on line.

 EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

(ref.137). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, volte concluso para análise dos 

demais pedidos (penhora/bens imóveis indicados – ref.138).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itiquira/MT, 11 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9527 Nr: 358-23.2008.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edite Oliveira da Cunha, Valdemir Alves da 

Silva, Marinete Barbosa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Exequente trouxe aos autos cópia da Matrícula de n° 

76742 de páginas 242/243, mas não consta a Abertura de Matrícula e as 

demais averbações, fica novamente intimado para trazer aos autos a 

cópia da matrícula integral, no prazo de 15 ( quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000502-84.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL OAB - MT2327/O (ADVOGADO(A))

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ITIQUIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 053/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, 

remeta-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-72.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORCILENE TEODORO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Defiro o pedido de penhora on line através do BACENJUD no valor de R$ 

2.382,46 em nome de Orcilene Teodoro de Carvalho (CPF 

568.144.701-44). Caso positiva a penhora, intime-se o executado. Caso 

negativa, intime-se o exequente para indicar bens a penhora, sob pena de 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-90.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Autos nº: 1000084-90.2018.811.0027 Vistos. Recebo a inicial por todos os 

seus termos (ID13016963). Desnecessário a designação de audiência de 

conciliação, uma vez que o ato já foi realizado (ID 19336852). Foi 

apresentada contestação, bem como a impugnação respectiva (ID 

19324602 e 19734087). Defiro a inversão do ônus da prova. INTIMEM-SE 

as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Decorrido o prazo, certifique-se, façam os autos conclusos. 

Itiquira/MT, 06 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-90.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº: 1000084-90.2018.811.0027 Vistos. Recebo a inicial por todos os 

seus termos (ID13016963). Desnecessário a designação de audiência de 

conciliação, uma vez que o ato já foi realizado (ID 19336852). Foi 

apresentada contestação, bem como a impugnação respectiva (ID 

19324602 e 19734087). Defiro a inversão do ônus da prova. INTIMEM-SE 

as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Decorrido o prazo, certifique-se, façam os autos conclusos. 

Itiquira/MT, 06 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-61.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000256-61.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:JOANA DARC 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO DE SOUZA 

BARROS RANGEL POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 

23/04/2020 Hora: 12:30 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-06.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Código: 1000206-06.2018.811.0027 Vistos. Recebo a inicial em todos seus 

termos. CITE-SE o executado para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 

Em tempo, remetam-se os autos à conciliadora judicial desta comarca, 

para realização de audiência de conciliação, pois, trata-se de 

procedimento admissível no caso concreto, em que os direitos debatidos 

são disponíveis, transacionáveis e não há manifestação expressa de 

ambas as partes dispensando à tentativa. Sendo o caso, obtida 

transação, remetam-se os autos à Juíza Leiga. Não havendo acordo e, 

também, não havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor 

prossiga normalmente o feito, da forma abaixo exposta: Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, devendo a 

avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os elementos 

necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO na mesma 

oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. 

do CPC/2015). Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho 

indagar aos executados acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE 

sua resposta, descrevendo o real estado de conservação do bem e 

outras informações complementares que entender pertinentes. Por outro 

lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de 

Justiça proceder à constatação a fim de apurar se tratar de bem de família 

(Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). O 

oficial de justiça, não encontrando as partes executadas para citá-las, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, de 

preferencia àqueles eventualmente indicados pela parte exequente, 

devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no 

mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). Na forma do artigo 840, inciso II, 

§ 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente 

nomeado como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter 

a guarda dos mesmos. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o 

competente termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, 

para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo 

registro no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de 

inteiro teor do ato e independentemente de mandado judicial, na forma do 

artigo 844 do CPC/2015. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida 

aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015. Não sendo encontrados 

bens para constrição, INTIME-SE a parte executada para que indique bens 

passíveis de penhora no prazo de 10 dias. Caso as partes executadas 

não sejam encontradas, ou não seja encontrado bem suscetível de 

penhora, bem como os executados deixem de cumprir o item 09 do 

presente despacho, diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob pena de 

suspensão da execução e posterior arquivamento dos autos, nos termos 

do artigo 921, inciso III, § 1° do CPC/2015. Permanecendo a parte 

exequente inerte, arquivem-se os autos. Caso haja pagamento, diga a 

parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará 

em presunção de quitação e extinção da execução. Neste caso, 

expeça-se alvará. Atente-se a secretaria para que as intimações sejam 

realizadas em nome do advogado indicado. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 12 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-06.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Código: 1000206-06.2018.811.0027 Vistos. Recebo a inicial em todos seus 

termos. CITE-SE o executado para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 

Em tempo, remetam-se os autos à conciliadora judicial desta comarca, 

para realização de audiência de conciliação, pois, trata-se de 
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procedimento admissível no caso concreto, em que os direitos debatidos 

são disponíveis, transacionáveis e não há manifestação expressa de 

ambas as partes dispensando à tentativa. Sendo o caso, obtida 

transação, remetam-se os autos à Juíza Leiga. Não havendo acordo e, 

também, não havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor 

prossiga normalmente o feito, da forma abaixo exposta: Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, devendo a 

avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os elementos 

necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO na mesma 

oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. 

do CPC/2015). Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho 

indagar aos executados acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE 

sua resposta, descrevendo o real estado de conservação do bem e 

outras informações complementares que entender pertinentes. Por outro 

lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de 

Justiça proceder à constatação a fim de apurar se tratar de bem de família 

(Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). O 

oficial de justiça, não encontrando as partes executadas para citá-las, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, de 

preferencia àqueles eventualmente indicados pela parte exequente, 

devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no 

mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). Na forma do artigo 840, inciso II, 

§ 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente 

nomeado como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter 

a guarda dos mesmos. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o 

competente termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, 

para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo 

registro no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de 

inteiro teor do ato e independentemente de mandado judicial, na forma do 

artigo 844 do CPC/2015. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida 

aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015. Não sendo encontrados 

bens para constrição, INTIME-SE a parte executada para que indique bens 

passíveis de penhora no prazo de 10 dias. Caso as partes executadas 

não sejam encontradas, ou não seja encontrado bem suscetível de 

penhora, bem como os executados deixem de cumprir o item 09 do 

presente despacho, diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob pena de 

suspensão da execução e posterior arquivamento dos autos, nos termos 

do artigo 921, inciso III, § 1° do CPC/2015. Permanecendo a parte 

exequente inerte, arquivem-se os autos. Caso haja pagamento, diga a 

parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará 

em presunção de quitação e extinção da execução. Neste caso, 

expeça-se alvará. Atente-se a secretaria para que as intimações sejam 

realizadas em nome do advogado indicado. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 12 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32324 Nr: 1190-20.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvando Pedrosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por EDVANDO 

PEDROSA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito.

Em sede de recurso de apelação, o INSS ofertou proposta de acordo (fls. 

101/102), sendo aceita pela parte exequente (fls. 109/110), e 

consequentemente homologado pelo TRF-1ª Região (fls. 112/113).

Foi determinada a expedição das requisições de pequeno valor (fls. 

122/124).

O INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito (fls. 134/135).

Solicitada a vinculação (fl. 137).

A parte exequente intimada informou os dados bancários requerendo a 

expedição dos alvarás de levantamento (fl. 138).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que os valores já 

se encontram devidamente depositados (fls. 134/135).

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Nesse diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Expeça-se os alvarás judiciais de levantamento para recebimento dos 

valores, observando os dados bancários apresentados (fl. 138), 

conforme poderes para essa finalidade (fl. 20).

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32411 Nr: 1282-95.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBGS, EBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de folhas 175/176, nos 

seguintes termos:a)Valor principal: R$ 30.242,28 (trinta mil, duzentos e 

quarenta e dois reais e vinte e oito centavos);b)Honorários 

sucumbenciais: R$ 2.258,96 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e 

noventa e seis centavos).Sem prejuízo, certifique-se se houve sentença 

reconhecendo a litispendência no Juízo da Subseção Judiciária de 

Cáceres/MT (fls. 189/190).Intimem-se as partes e o Ministério Público da 

presente decisão.Transitada em julgado, EXPEÇAM-SE os ofícios 

requisitórios.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru – MT, 09 

de março de 2020.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33769 Nr: 1005-45.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR NOVATO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por LENIR NOVATO 

BORBA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Partes qualificadas no feito.

Após concordância da autarquia com o cálculo apresentado pela 

exequente (Ref. 80), foram expedidas as RPVs (Ref. 82/83).

Informado nos autos o depósito dos valores correspondentes as 

requisições (Ref. 96/97).

Vinculados (Ref. 105).

A parte autora apresentou os dados bancários para levantamento (Ref. 

101).
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Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato. DECIDO.

 Conforme o acima delineado, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da parte exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permitem a extinção da execução 

de título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

EXPEÇA-SE os competentes alvarás para levantamento das quantias 

informadas (Ref. 96/97), através do SISTEMA SISCONDJ, pois 

devidamente vinculadas (Ref. 101).

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

exequente (Ref. 101). Consigno, ainda, que o causídico possui poderes 

para tanto, conforme (pág. 11).

 Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40121 Nr: 543-20.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que a parte requerida apresentou recurso de apelação 

na ref.: 93 dos autos, verifico que o referido recurso TEMPESTIVO; 

CONSIDERANDO que a parte requerente já apresentou suas 

contrarrazões ao recurso (ref.: 98), IMPULSIONO os presentes autos, a 

fim de:

1. REMETER os autos ao setor de expedição para confecção de oficio com 

a finalidade de encaminhar os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região para análise do recurso.

 Jauru, 11 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40767 Nr: 801-30.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR as partes para que fiquem cientes do retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para, querendo, se manifestem requerendo 

o que entender pertinente.

Jauru, 11 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41963 Nr: 1485-52.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mauro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que a parte requerida apresentou recurso de apelação 

na ref.: 51 dos autos, verifico que o referido recurso TEMPESTIVO; 

CONSIDERANDO que a parte requerente já apresentou suas 

contrarrazões ao recurso (ref.: 56), IMPULSIONO os presentes autos, a 

fim de:

1. REMETER os autos ao setor de expedição para confecção de oficio com 

a finalidade de encaminhar os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região para análise do recurso.

 Jauru, 11 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010050-29.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010050-29.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Com Resolução do 

Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da sentença. Trata-se 

de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta por EDUARDO 

SANTOS DE PAULA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Depreende-se dos autos que os cálculos foram homologados pelo Juízo 

(id. 11616623), tendo sido feitas as deduções legais (id. 12647434). Foi 

expedida a RPV (id. 12867824), entretanto o prazo para pagamento 

decorreu in albis (id. 14910269). Foi deferido o sequestro do valor líquido 

(id. 15096403), com o devido bloqueio (id. 15369342). A seguir, foi 

expedido alvará em favor do exequente, referente ao valor líquido (id. 

16212372). Houve o termo de entrega dos títulos executivos (id. 

16212427). O exequente pugnou pelo bloqueio dos valores referentes ao 

imposto de renda (id. 16521784), o que foi deferido pelo juízo (id. 

18055331). Foi expedido alvará para pagamento do imposto de renda (id. 

19415007). O executado afirmou que houve o pagamento em duplicidade 

do valor do imposto de renda, desta feita, requereu a transferência do 

valor depositado a maior. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 
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Decido. Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto 

ao pagamento e satisfação do direito do exequente. Sendo assim, é certo 

que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou a 

renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial. Neste 

diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo executado, 

como consectário lógico a tal fato, momento se faz para extinção da 

presente execução frente à satisfação do débito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor. Sem custas, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Certifique se 

ainda existe depósito vinculado nos autos referente ao imposto de renda, 

caso positivo, restitua-se ao executado, na forma solicitada no id. 

24472144. Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Jauru – MT, 11 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000685-02.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000685-02.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000684-17.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000684-17.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000605-38.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000605-38.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por ARLES 

DIAS SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Atendida a 

solicitação do despacho (ID 24465147), o exequente aportou nos autos 

comprovante de residência (IDs 24602034 e 24602037). Pois bem. Defiro o 

pedido formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000722-29.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000722-29.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

proposta por MARCO AURÉLIO FERNANDES RIBEIRO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a 

presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada 

para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. 

Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000825-36.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000825-36.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial 

e recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000823-66.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000823-66.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial 

e recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000709-30.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000709-30.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução proposta por KATYA REGINA NOVAK DE MOURA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na 

inicial e recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a 

parte executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 

do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000307-46.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000307-46.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por KATYA 

REGINA NOVAK DE MOURA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente execução de 

honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a 

análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. 

Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000696-31.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000696-31.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000682-47.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000682-47.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000681-62.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000681-62.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000680-77.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000680-77.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000679-92.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000679-92.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000678-10.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000678-10.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 
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não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000304-91.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000304-91.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por KATYA 

REGINA NOVAK DE MOURA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente execução de 

honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a 

análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. 

Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual 

será inutilizada após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste 

processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000305-76.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000305-76.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por KATYA 

REGINA NOVAK DE MOURA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente execução de 

honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a 

análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. 

Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000610-60.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000610-60.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por ARLES DIAS SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 

execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual 

será inutilizada após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste 

processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000609-75.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000609-75.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por ARLES DIAS SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 

execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual 

será inutilizada após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste 

processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000604-53.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000604-53.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por ARLES DIAS SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 
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execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual 

será inutilizada após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste 

processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000599-31.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEIR CASSIANO CELIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I P PAULA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000599-31.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: GEDEIR CASSIANO CELIS 

EXECUTADO: I P PAULA - ME Vistos. Sentença Sem Resolução de Mérito- 

Falta Pressuposto Processual Trata-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA formulado por GEDEIR CASSIANO CELIS em face de I P PAULA 

– ME. Depreende-se dos autos que o autor teve sentença favorável nos 

autos n.º 8010215-18.2018.11.0013, oriundo da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, em face do requerido (id. 23123668 - Pág. 55). A fase de 

cumprimento de sentença teve seu curso, sendo parcialmente satisfeita a 

obrigação e, não tendo sido localizados bens do executado, os autos 

foram extintos (Id. 23123668). Nesse cenário, o autor requer a 

continuação do cumprimento da sentença. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Sabe-se que o cumprimento de sentença deve ocorrer nos 

próprios autos da ação originária, portanto, incabível a via eleita pelo autor 

para buscar a satisfação do crédito. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS 

PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. I - A 

presente demanda foi ajuizada na vigência do anterior Código de Processo 

Civil, ao passo que a sentença proferida na atual legislação (CPC/15). 

Desta forma, necessária a aplicação do isolamento dos atos processuais 

praticados, com a incidência da nova norma legal tão somente em relação 

às normas de julgamento. II - Nos moldes do art. 523 do CPC atual, a 

execução de sentença dar-se-á nos próprios autos da ação originária, na 

forma de cumprimento de sentença. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02502345520158090129, 

Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 22/02/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2019) Assim, denota-se a 

falta de pressuposto processual para desenvolvimento válido e regular do 

processo. DISPOSITIVO Assim, por inadequação da via eleita, nos termos 

do art. 485, IV, §3°, do CPC, declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. À 

secretaria, para providências. Jauru – MT, 11 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-45.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000137-45.2017.8.11.0047. REQUERENTE: MARIA LUCIA COELHO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Decisão->Homologação->Determinação Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES em face da 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte exequente requereu o início do 

cumprimento de sentença (id. 21412271), apresentando os cálculos. A 

seguir, foi juntada minuta de acordo entre as partes (id. 22877838 - Pág. 

1/3). O executado comunicou o pagamento do débito (id. 26711891) Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por MARIA LUCIA COELHO 

RODRIGUES em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A. Diante da convecção 

das partes na fase executiva, tratando-se de direito disponível, hei por 

bem homologar o acordo entabulado. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, conforme id. 22877838 - Pág. 

1/3. Ademais, havendo informação de pagamento do débito, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que 

entender de direito. Expirado o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jauru – MT, 10 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-16.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000126-16.2017.8.11.0047. REQUERENTE: SIMONE SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) face de SIMONE SOARES DOS 

SANTOS, partes qualificadas no feito. O impugnante alega que já havia 

efetivado o pagamento de R$ 4.228,98, a fim de cumprir a obrigação 

determinada em sentença, restando um saldo de R$ 1.640,53 a ser 

adimplido. No entanto, de forma equivocada, a parte exequente requereu o 

pagamento do saldo de R$ 2.440,76, o que representada excesso de 

execução. Desta feita, como depositou o valor de R$ 2.440,76 para 

garantia do juízo, requer que sejam levantados os R$ 1.640,53 devidos à 

exequente e o saldo restituído para si (id. 22935708). A impugnada 

concordou com os cálculos apresentados pelo impugnante, requerendo a 

expedição do valor inicialmente depositado ( R$ 4.228,98) e o saldo 

remanescente referido pelo executado (R$ 1.640,53). É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA proposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) face de 

SIMONE SOARES DOS SANTOS. Depreende-se dos autos, conforme 

mencionado em linhas pretéritas, que a parte exequente concordou com a 

impugnação efetiva pelo impugnante. Desta feita, verifica-se a ocorrência 

do reconhecimento da procedência do pedido, ensejando a extinção de 

feito com resolução de mérito. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “a”, do CPC. Sem custas, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados da seguinte 

forma: a) O valor depositado em referência ao id. 13530740 (originalmente 

– R$ 4.228,98), em favor da parte exequente, SIMONE SOARES DOS 

SANTOS, na conta descrita no id. 29262127; saliente-se que o advogado 

possui poderes para levantamento dos valores (id. 10547731). b) Em 

relação ao valor consignado no id. 22904508 (originalmente – R$ 

2.440,76), R$ 1.640,53 deverão ser expedidos em favor da exequente 

SIMONE SOARES DOS SANTOS, na conta descrita no id. 29262127. O 

saldo deverá ser restituído em favor da executada TELEFÔNICA BRASIL 

S/A (VIVO S/A), na conta informada no id. 22935708 - Pág. 8. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Transitada em julgado, arquive-se. 
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Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000060-02.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DE QUEIROZ TAVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000060-02.2018.8.11.0047. REQUERENTE: WANDERSON ANTUNES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: REGINA DE QUEIROZ TAVARES Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresentar impugnação à contestação. Caso já tenha sido intimada, 

certifique eventual decurso do prazo. Intime-se. Cumpra-se. Jauru, 11 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000719-74.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000719-74.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial 

e recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000718-89.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000718-89.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face do 

ESTADI DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo 

a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000716-22.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000716-22.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução proposta por KATYA REGINA NOVAK DE MOURA 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Depreende-se dos autos que 

os cálculos foram homologados (id. 24915683 - Pág. 3 ). Houve decisão 

de declínio da competência da Vara Única para os Juizados (ID 24915683 

- Pág. 25). A parte exequente procedeu à entrega dos títulos executivos 

(id. 26129542). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

DISPOSITIVO Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, 

de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 1º 

Determinar, em caráter experimental, o cadastramento das RPV’s 

originárias das Varas e Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam 

processos da Fazenda Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 

17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o 

expediente homologado à Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES 

e ATUALIZAÇÕES, dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 

11/2017-CM, seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em 

seguida, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 

535, §3°, II, do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000308-31.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000308-31.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 

execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. INTIME-SE. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010047-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010047-74.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO promovida por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Partes qualificadas no feito. De acordo com 

o carreado, a presente fora originalmente proposta na Vara Única deste 

Juízo, tendo sua competência declinada para o Juizado, conforme decisão 

(id 5371539 - Pág. 8). Compulsando os autos, verifica-se que já houve 

remessa ao Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou cálculo 

de liquidação (id 15164754 - Pág. 1). Consigno que não fora efetivado 

nenhum ato constritivo, pois, conforme o inicialmente narrado, fora 

declinada a competência para o Juizado. O exequente apresentou o termo 

de entrega das certidões executadas (id. 12069438). Este Juízo, 

ratificando os atos decisórios proferidos e demais passíveis de 

aproveitamento, determinou o regular processamento na fase atual e a 

intimação da parte executada, tendo esta deixado o prazo transcorrer in 

albis (id. 17652593). A parte exequente (id 17742565) pugnou pelo 

bloqueio/sequestro do valor líquido de R$ 4.315,72. O juízo determinou a 

emenda da inicial para adequação do cálculo (id. 17880197). O exequente 

formulou pedido de reconsideração, informando que o valor executado é 

menor do que o efetivamente devido pelo executado (id. 18486684). O 

Juízo determinou a intimação da parte executada para se manifestar sobre 

o pedido do exequente (id. 18523036), tendo aquela deixado transcorrer o 

prazo sem nada manifestar (id. 18802479). Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese. Decido. Inicialmente, reviso meu posicionamento 

sobre o tema, vislumbrando ser cabível apenas o bloqueio do valor líquido 

relativo aos cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, de modo que os descontos legais obrigatórios devem ser 

retidos pela própria autoridade administrativa. A conclusão referida tem 

por fundamento o disposto no art. 6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a 

jurisprudência a seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA FAZENDA 

MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO 

VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE 

PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Estando o 

cumprimento individual da sentença instruído com documentos suficientes 

à demonstração da titularidade do crédito, sendo possível obter o valor do 

débito mediante simples operação aritmética, desnecessária prévia 

liquidação, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do Código de Processo 

Civil. 2. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da 

declaração do valor que o impugnante entende devido, com a 

apresentação de planilha, sob pena de não se conhecer da irresignação, 

dada a impossibilidade material de proceder à sua análise, ex vi do 

disposto no artigo 535, § 2º, do Código de Ritos. 3. Os valores atinentes 

ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos 

previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem 

ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade 

administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo determinar os 

descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo 

Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor, 

em separado, para adimplemento de honorários advocatícios contratuais, 

conquanto, a relação contratual estabelecida entre advogado e cliente em 

nada interfere no débito que a Fazenda Pública possui com o vencedor da 

demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03302994320188090000, Relator: FAUSTO 

MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/02/2019) Negritei De outro norte, depreende-se dos 

autos que os cálculos foram homologados (id. 11229932) e encaminhados 

ao Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que calculou as deduções legais e aplicou os juros e correções 

monetárias (id. 15164754), não tendo havido qualquer insurgência das 

partes. Assim, expirado o prazo para pagamento da RPV, ante a inércia da 

parte executada (id. 17652593) verifico ser necessária a constrição dos 

valores para o prosseguimento do feito. Destarte, defiro o pleiteado pela 

parte exequente e procedo ao bloqueio/sequestro, via penhora online, 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição financeira, em 

nome do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ: 03.507.415/0001-44, no valor de R$ 4.315,72 (quatro mil, 

trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos) (ID 15164754). 

Havendo bloqueio, intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar embargos, sob pena de preclusão. Ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000491-02.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000491-02.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por FELIPE RICARDO LUCAS ROSA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Depreende-se dos autos que os cálculos já 

foram homologados pelo Juízo (id. 21756867 - Pág. 38), entretanto não 

houve o encaminhamento ao Departamento da Secretaria Auxiliar do 

Tribunal de Justiça para verificação das deduções legais. O exequente 

solicitou o sequestro dos valores para quitação do débito (id. 21756869). 

O prazo para manifestação da parte executada transcorreu in albis (id. 

24277473). O exequente apresentou o termo de entrega do(s) título(s) 

executivo(s) (id. 29578484). Vieram-me os autos conclusos. DISPOSITIVO 

Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE 

FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em 

caráter experimental, o cadastramento das RPV’s originárias das Varas e 

Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam processos da Fazenda 

Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. Determino o 

seguinte: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria Judicial 

para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 10 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000553-42.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000553-42.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

proposta por MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a 

presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada 

para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. 

Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 
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Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Ademais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a certidão(ões) do(s) título(s) executado(s) no Cartório da 

Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada após 05 (cinco) dias do 

trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000026-90.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA JENEFFER GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000026-90.2019.8.11.0047 REQUERENTE: G S DA CUNHA JUNIOR 

CONFECCOES EIRELI REQUERIDO: MONICA JENEFFER GOMES DE 

OLIVEIRA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES 

EIRELI e MONICA JENEFFER GOMES DE OLIVEIRA, em que, durante 

AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo, pendente apenas de homologação. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. As 

partes acordaram que a reclamada MONICA JENEFFER GOMES DE 

OLIVEIRA pagará o valor de R$. 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em 

parcela única no dia 13/3/2019 e mediante depósito/transferência em 

conta bancária indicada no acordo em nome do empresário individual da G 

S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI, a qual se compromete a dar 

baixa/excluir o nome daquela em relação a eventual restrição, cujo 

inadimplemento resultará na extinção do valor do acordo e exigência do 

constante na exordial com os acréscimos. Isso posto e considerando que 

em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à 

sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de 

aguardar eventual cumprimento da transação, arquive imediatamente – 

CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais – art. 52 e ss. - e Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. 

Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte 

– CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º 

- “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas 

em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo 

ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, 

art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII 

Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 6 de 

março de 2019 - 14:43:37. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000086-97.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (EXECUTADO)

PEDRO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000086-97.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MUNICIPIO DE JAURU, PEDRO 

FERREIRA DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO face do MUNICÍPIO DE 

JAURU e de PEDRO FERREIRA DE SOUZA, partes qualificadas no feito. O 

exequente narra que formalizou um Termo de Ajustamento de Conduta 

com os executados, consistente na plantação e conservação de árvores 

nas áreas urbanas descritas na exordial, bem como chegou a realizar um 

aditivo do TAC, porém o pacto não foi adimplido. Nesse cenário, requereu 

a citação dos executados para pagamento da obrigação de fazer e 

pagamento da multa (id. 15189772). Os executados apresentaram 

embargos, em síntese, afirmando que o TAC foi cumprido (id. 16701860). 

O exequente apresentou impugnação aos embargos, reiterando o 

descumprimento do TAC (id. 18352624). DISPOSITIVO Ante o exposto, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem se 

têm interesse na realização de audiência de instrução e julgamento, nos 

termos do art. 33 c/c 53, §3°, da Lei n° 9.099/95. Expirado o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000141-82.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000141-82.2017.8.11.0047. 

EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente em 

que pugna pelo sequestro/bloqueio de valores da Fazenda Pública 

Estadual suficientes à satisfação do débito (ID 20710468) – págs. 1/2, em 

virtude do descumprimento do pagamento voluntário. Determinada a 

intimação da Fazenda Pública para efetuar o pagamento da RPV expedida 

(ID 16921430), permaneceu inerte (ID 19616712). Pois bem, analisando 

detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte Exequente, eis 

que, conforme resta devidamente demonstrado nos eventos supracitados, 

já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor (ID 

16921430). Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença 

judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é 

de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010). Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n. 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 
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pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Vislumbrando ser cabível apenas o 

bloqueio do valor líquido relativo aos cálculos apresentados pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, de modo que os descontos legais 

obrigatórios devem ser retidos pela própria autoridade administrativa. A 

conclusão referida tem por fundamento o disposto no art. 6°, do 

Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a seguir colacionada: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA 

FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA 

LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO 

SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 

1. Estando o cumprimento individual da sentença instruído com 

documentos suficientes à demonstração da titularidade do crédito, sendo 

possível obter o valor do débito mediante simples operação aritmética, 

desnecessária prévia liquidação, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do 

Código de Processo Civil. 2. A alegação de excesso de execução deve vir 

acompanhada da declaração do valor que o impugnante entende devido, 

com a apresentação de planilha, sob pena de não se conhecer da 

irresignação, dada a impossibilidade material de proceder à sua análise, ex 

vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de Ritos. 3. Os valores 

atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos 

previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem 

ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade 

administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo determinar os 

descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo 

Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor, 

em separado, para adimplemento de honorários advocatícios contratuais, 

conquanto, a relação contratual estabelecida entre advogado e cliente em 

nada interfere no débito que a Fazenda Pública possui com o vencedor da 

demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03302994320188090000, Relator: FAUSTO 

MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/02/2019) Negritei Posto isso, DETERMINO a 

realização de sequestro/bloqueio do montante líquido devido, no importe de 

R$ 7.622,80 (sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), 

conforme planilha elaborada pelo Departamento Auxiliar da Presidência (ID 

13875552), em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, inscrito CNPJ 

n. 03.507.415/0001-44. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação 

de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o 

montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente 

da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente 

embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, 

não havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem 

os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000140-97.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000140-97.2017.8.11.0047. 

EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de pedido da parte exequente em 

que pugna pelo sequestro/bloqueio de valores da Fazenda Pública 

Estadual suficientes à satisfação do débito (ID 15706957) – págs. 1/2, em 

virtude do descumprimento do pagamento voluntário. Determinada a 

intimação da Fazenda Pública para efetuar o pagamento da RPV expedida 

(ID 16921764), permaneceu inerte (ID 19616734). Pois bem, analisando 

detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte Exequente, eis 

que, conforme resta devidamente demonstrado nos eventos supracitados, 

já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor (ID 

16921764). Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença 

judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é 

de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010). Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n. 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Vislumbrando ser cabível apenas o 

bloqueio do valor líquido relativo aos cálculos apresentados pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, de modo que os descontos legais 

obrigatórios devem ser retidos pela própria autoridade administrativa. A 

conclusão referida tem por fundamento o disposto no art. 6°, do 

Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a seguir colacionada: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA 

FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA 

LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO 

SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 

1. Estando o cumprimento individual da sentença instruído com 

documentos suficientes à demonstração da titularidade do crédito, sendo 

possível obter o valor do débito mediante simples operação aritmética, 

desnecessária prévia liquidação, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do 

Código de Processo Civil. 2. A alegação de excesso de execução deve vir 

acompanhada da declaração do valor que o impugnante entende devido, 

com a apresentação de planilha, sob pena de não se conhecer da 

irresignação, dada a impossibilidade material de proceder à sua análise, ex 

vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de Ritos. 3. Os valores 

atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos 

previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem 

ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade 

administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo determinar os 

descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo 

Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor, 

em separado, para adimplemento de honorários advocatícios contratuais, 

conquanto, a relação contratual estabelecida entre advogado e cliente em 

nada interfere no débito que a Fazenda Pública possui com o vencedor da 

demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03302994320188090000, Relator: FAUSTO 

MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/02/2019) Negritei Posto isso, DETERMINO a 

realização de sequestro/bloqueio do montante líquido devido, no importe de 

R$ 6.128,73 (seis mil, cento e vinte e oito reais e setenta e três centavos), 

conforme planilha elaborada pelo Departamento Auxiliar da Presidência (ID 

13794437), em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, inscrito CNPJ 

n. 03.507.415/0001-44. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação 

de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o 

montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente 

da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente 

embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, 

não havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem 
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os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-52.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2019 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000075-05.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000075-05.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS proposta por JOSÉ 

ROBERTO GOMES ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Compulsando os autos, verifica-se que já houve remessa ao 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação 

(ID 13764470). A parte credora juntou o termo de entrega de certidão de 

crédito (IDs 10551552 e 10551564). O executado manifestou pelo 

prosseguimento do feito (ID 11170100). Foi expedido o ofício requisitório 

ao executado (ID 13774127). O prazo decorreu in albis sem o pagamento 

(ID 15548610). A parte exequente solicitou o sequestro (ID 15434299), o 

que foi deferido pelo Juízo (ID 16188905) – págs. 1/4, sendo frutífero (ID 

16516517). Foi expedido o alvará para pagamento do exequente (ID 

1777933). O Juízo proferiu despacho relativo à demonstração da retenção 

do imposto de renda (ID 19193389), tendo transcorrido o prazo para 

manifestação do executado (ID 19953548). É o relatório. Decido. 

Inicialmente, reviso meu posicionamento sobre o tema, vislumbrando ser 

cabível apenas o bloqueio do valor líquido relativo aos cálculos 

apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, de modo que os 

descontos legais obrigatórios devem ser retidos pela própria autoridade 

administrativa. A conclusão referida tem por fundamento o disposto no art. 

6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a seguir colacionada: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA 

FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA 

LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO 

SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 

1. Estando o cumprimento individual da sentença instruído com 

documentos suficientes à demonstração da titularidade do crédito, sendo 

possível obter o valor do débito mediante simples operação aritmética, 

desnecessária prévia liquidação, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do 

Código de Processo Civil. 2. A alegação de excesso de execução deve vir 

acompanhada da declaração do valor que o impugnante entende devido, 

com a apresentação de planilha, sob pena de não se conhecer da 

irresignação, dada a impossibilidade material de proceder à sua análise, ex 

vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de Ritos. 3. Os valores 

atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos 

previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem 

ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade 

administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo determinar os 

descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo 

Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor, 

em separado, para adimplemento de honorários advocatícios contratuais, 

conquanto, a relação contratual estabelecida entre advogado e cliente em 

nada interfere no débito que a Fazenda Pública possui com o vencedor da 

demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03302994320188090000, Relator: FAUSTO 

MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/02/2019) Negritei Portanto, REVOGO o despacho de 

(ID 19193389) e, por conseguinte, como já bloqueado o valor líquido (ID 

16516517) e pago ao credor (ID 17077933), necessária a extinção da 

execução. Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas 

quanto ao pagamento e satisfação do direito da exequente. Sendo assim, 

é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial. 

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que satisfeita a dívida 

pelo devedor. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru – MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010091-64.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010091-64.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS proposta por ARELES DIAS SILVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, verifica-se 

que já houve remessa ao Departamento Auxiliar da Presidência, o qual 

aportou cálculo de liquidação (ID 13285621). Foi expedido o ofício 

requisitório ao executado (ID 13521200). O prazo decorreu in albis sem o 

pagamento (ID 14910349). A parte exequente solicitou o sequestro (ID 

15989639), o que foi deferido pelo Juízo (ID 16195282) – págs. 1/4, sendo 

frutífero (ID 16515963). Foi expedido o alvará para pagamento do 

exequente (ID 17054623). O Juízo proferiu despacho relativo à 

demonstração da retenção do imposto de renda (ID 18525027), tendo 

transcorrido o prazo para manifestação do executado (ID 19800060). É o 

relatório. Decido. Inicialmente, reviso meu posicionamento sobre o tema, 

vislumbrando ser cabível apenas o bloqueio do valor líquido relativo aos 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, de 

modo que os descontos legais obrigatórios devem ser retidos pela própria 

autoridade administrativa. A conclusão referida tem por fundamento o 

disposto no art. 6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a 

seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

APRESENTADO PELA FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS 

OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Estando o cumprimento individual 

da sentença instruído com documentos suficientes à demonstração da 

titularidade do crédito, sendo possível obter o valor do débito mediante 

simples operação aritmética, desnecessária prévia liquidação, consoante 

autoriza o artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. A alegação de 

excesso de execução deve vir acompanhada da declaração do valor que 

o impugnante entende devido, com a apresentação de planilha, sob pena 

de não se conhecer da irresignação, dada a impossibilidade material de 

proceder à sua análise, ex vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de 
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Ritos. 3. Os valores atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física 

e os descontos previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao 

servidor devem ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo 

à autoridade administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo 

determinar os descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 

do Supremo Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de 

pequeno valor, em separado, para adimplemento de honorários 

advocatícios contratuais, conquanto, a relação contratual estabelecida 

entre advogado e cliente em nada interfere no débito que a Fazenda 

Pública possui com o vencedor da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 

03302994320188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de 

Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

13/02/2019) Negritei Portanto, REVOGO o despacho de (ID 18525027) e, 

por conseguinte, como já bloqueado o valor líquido (ID 16515963) e pago 

ao credor (ID 17054623), necessária a extinção da execução. Conforme 

delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da exequente. Sendo assim, é certo que somente a 

quitação da dívida, a transação, a compensação ou a renúncia ao crédito 

permite a extinção à execução de título judicial. Neste diapasão, visto que 

a dívida foi plenamente satisfeita pelo executado, como consectário lógico 

a tal fato, momento se faz para extinção da presente execução frente à 

satisfação do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor. Sem custas. Em tempo, com fundamento 

no art. 425, §2°, do CPC, determino a imediata INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão do título 

executado no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Certificado o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru – MT, 12 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-64.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000181-64.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS proposta por CLÁUDIA 

GRACIELA CORREA BENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Compulsando os autos, verifica-se que já houve remessa ao 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação 

(ID 13283803). A parte credora juntou o termo de entrega de certidão de 

crédito (IDs 11314613 e 11314614). O executado não se opôs à execução 

do valor apresentado (ID 11356619) – págs. 1/3. Foi expedido o ofício 

requisitório ao executado (ID 13519835). O prazo decorreu in albis sem o 

pagamento (ID 14910693). A parte exequente solicitou o sequestro (ID 

15368610) – págs. 1/2, o que foi deferido pelo Juízo (ID 16183963) – págs. 

1/4, sendo frutífero (ID 16508518). Foi expedido o alvará para pagamento 

do exequente (ID 17079122). O Juízo proferiu despacho relativo à 

demonstração da retenção do imposto de renda (ID 18394826), tendo 

transcorrido o prazo para manifestação do executado (ID 19489331). É o 

relatório. Decido. Inicialmente, reviso meu posicionamento sobre o tema, 

vislumbrando ser cabível apenas o bloqueio do valor líquido relativo aos 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, de 

modo que os descontos legais obrigatórios devem ser retidos pela própria 

autoridade administrativa. A conclusão referida tem por fundamento o 

disposto no art. 6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a 

seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

APRESENTADO PELA FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS 

OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Estando o cumprimento individual 

da sentença instruído com documentos suficientes à demonstração da 

titularidade do crédito, sendo possível obter o valor do débito mediante 

simples operação aritmética, desnecessária prévia liquidação, consoante 

autoriza o artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. A alegação de 

excesso de execução deve vir acompanhada da declaração do valor que 

o impugnante entende devido, com a apresentação de planilha, sob pena 

de não se conhecer da irresignação, dada a impossibilidade material de 

proceder à sua análise, ex vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de 

Ritos. 3. Os valores atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física 

e os descontos previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao 

servidor devem ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo 

à autoridade administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo 

determinar os descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 

do Supremo Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de 

pequeno valor, em separado, para adimplemento de honorários 

advocatícios contratuais, conquanto, a relação contratual estabelecida 

entre advogado e cliente em nada interfere no débito que a Fazenda 

Pública possui com o vencedor da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 

03302994320188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de 

Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

13/02/2019) Negritei Portanto, REVOGO o despacho de (ID 18394826) e, 

por conseguinte, como já bloqueado o valor líquido (ID 16508518) e pago 

ao credor (ID 17079122), necessária a extinção da execução. Conforme 

delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da exequente. Sendo assim, é certo que somente a 

quitação da dívida, a transação, a compensação ou a renúncia ao crédito 

permite a extinção à execução de título judicial. Neste diapasão, visto que 

a dívida foi plenamente satisfeita pelo executado, como consectário lógico 

a tal fato, momento se faz para extinção da presente execução frente à 

satisfação do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor. Sem custas. Certificado o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru – MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000608-90.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000608-90.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por ARLES DIAS SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 

execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual 

será inutilizada após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado deste 

processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-31.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000060-31.2020.8.11.0047. AUTOR: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O exequente requer 

a desistência da demanda, tendo em vista que fez a distribuição com a 

classe judicial equivocada, bem como esclarece que já realizou a 

d i s t r i b u i ç ã o  c o r r e t a m e n t e  d a  e x e c u ç ã o  s o b  o  n . 

1000062-98.2020.811.0047 (ID 29044967). FUNDAMENTO. DECIDO. 

Depreende-se que o autor requer a desistência da presente ação, ante o 

equívoco da classe no momento da distribuição. Nesse viés, a desistência 

do autor, a extinção dos autos é a necessária medida de direito. 

DISPOSITIVO Posto isso, na forma do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência pleiteada pela parte exequente e, por conseguinte, declaro a 

extinção do feito, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru- MT, 3 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000303-09.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PGE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000303-09.2019.8.11.0047. REQUERENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA REQUERIDO: PGE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O executado ofereceu 

embargos à execução (id. 23957673). Dispositivo ante os exposto, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar sobre os embargos. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Jauru, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-14.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NIVERSINA DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/08/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-73.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000064-73.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MAYRLA THANDRA MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por MAYRLA THANDRA MARTINS em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Houve a elaboração dos cálculos pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência (id. 25793566). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante do explanado acima: 

1. EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório, para pagamento do valor 

líquido (id. 25793566); nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 2. Expirado o 

prazo para pagamento, intime-se a parte exequente para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000496-24.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000496-24.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por FELIPE RICARDO LUCAS ROSA em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Depreende-se dos autos que os cálculos 

já foram homologados pelo Juízo (id. 21803470 - Pág. 21), entretanto não 

houve o encaminhamento ao Departamento da Secretaria Auxiliar do 

Tribunal de Justiça para verificação das deduções legais. O exequente 

apresentou o termo de entrega do(s) título(s) executivo(s) (id. 29578481 - 

Pág. 1). Vieram-me os autos conclusos. DISPOSITIVO Atento ao disposto 

no art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, 

publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. Determino as seguintes medidas: 

1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria Judicial para 

cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o cumprimento do 

art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as orientações do 

Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o competente ofício 

requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000611-45.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000611-45.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por ARLES DIAS SILVA em face da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL. Recebida a presente execução (ID 25110508 . A 

executada,  devidamente c i tada,  de ixou de apresentar 

embargos/impugnação à execução (ID 27468439). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante do explanado acima, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 23193557 - Pág. 1), com fulcro 

no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 

6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 

1º Determinar, em caráter experimental, o cadastramento das RPV’s 

originárias das Varas e Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam 

processos da Fazenda Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 

17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o 
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expediente homologado à Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES 

e ATUALIZAÇÕES, dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 

11/2017-CM, seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em 

seguida, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 

535, §3°, II, do CPC. 3. Em tempo, com fundamento no art. 425, §2°, do 

CPC, determino a imediata INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão do título executado no 

Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) 

dias do trânsito em julgado deste processo. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 11 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000720-59.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000720-59.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução proposta por MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Recebida a presente 

execução (ID 25109744). A executada, devidamente citada, deixou de 

apresentar embargos/impugnação à execução (ID 27469281). Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante do 

explanado acima, HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 25049955 - 

Pág. 2), com fulcro no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no art. 

1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado 

no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 

CUMPRA-SE. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000012-72.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000012-72.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por RAINERIO ESPINDOLAem face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 

execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual 

será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000657-34.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000657-34.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO em 

face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Recebida a presente execução 

(ID 25474220). A executada, devidamente citada, deixou de apresentar 

embargos/impugnação à execução (ID 27592182). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante do explanado acima, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 24021414 - Pág. 3), com fulcro 

no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 

6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 

1º Determinar, em caráter experimental, o cadastramento das RPV’s 

originárias das Varas e Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam 

processos da Fazenda Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 

17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o 

expediente homologado à Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES 

e ATUALIZAÇÕES, dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 

11/2017-CM, seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em 

seguida, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 

535, §3°, II, do CPC. 3. Em tempo, com fundamento no art. 425, §2°, do 

CPC, determino a imediata INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão do título executado no 

Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) 

dias do trânsito em julgado deste processo. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000653-94.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000653-94.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: MAYRLA THANDRA MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por MAYRLA THANDRA MARTINS em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Houve a apresentação do título (id. 

24735696 ). Recebida a presente execução (ID 25473770 ). A executada, 

devidamente citada, deixou de apresentar embargos/impugnação à 

execução (ID 27592679). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. DISPOSITIVO Diante do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados (ID 24021414 - Pág. 3), com fulcro no artigo 910, § 1º do 

CPC. Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE 

FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em 

caráter experimental, o cadastramento das RPV’s originárias das Varas e 

Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam processos da Fazenda 

Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS 

SEGUINTES MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à 

Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, 

dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, 

seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, 

EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, 

do CPC. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000633-06.2019.8.11.0047
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Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000633-06.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Houve a apresentação do título (id. 

6145959 ). Recebida a presente execução (ID 25474608). A executada, 

devidamente citada, deixou de apresentar embargos/impugnação à 

execução (ID 27592657 ). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. DISPOSITIVO Diante do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados (ID 23879366 - Pág. 2), com fulcro no artigo 910, § 1º do 

CPC. Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE 

FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em 

caráter experimental, o cadastramento das RPV’s originárias das Varas e 

Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam processos da Fazenda 

Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS 

SEGUINTES MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à 

Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, 

dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, 

seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, 

EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, 

do CPC. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000667-78.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000667-78.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta 

por CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Houve a apresentação do título (id. 24379964). Recebida a 

presente execução (ID 25068358). A executada, devidamente citada, 

deixou de apresentar embargos/impugnação à execução (ID 29671860). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante 

do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 24116411 

- Pág. 2), com fulcro no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no art. 

1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado 

no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 

CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000676-40.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000676-40.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Recebida a 

presente execução (ID 25473494). A executada, devidamente citada, 

deixou de apresentar embargos/impugnação à execução (ID27589086). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante 

do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 24258055 

- Pág. 4 ), com fulcro no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no 

art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, 

publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 

CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000674-70.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000674-70.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Recebida a 

presente execução (ID 25109026). A executada, devidamente citada, 

deixou de apresentar embargos/impugnação à execução (ID27469987). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante 

do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 24247015 

- Pág. 4 ), com fulcro no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no 

art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, 

publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 3. Em 

tempo, com fundamento no art. 425, §2°, do CPC, determino a imediata 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

depositar a certidão do título executado no Cartório da Secretaria deste 

Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado 

deste processo. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000672-03.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000672-03.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Recebida a 

presente execução (ID 25107082 ). A executada, devidamente citada, 

deixou de apresentar embargos/impugnação à execução (ID27470961). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante 

do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 24243338 

- Pág. 4 ), com fulcro no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no 

art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, 

publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 3. Em 

tempo, com fundamento no art. 425, §2°, do CPC, determino a imediata 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

depositar a certidão do título executado no Cartório da Secretaria deste 

Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado 

deste processo. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000675-55.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000675-55.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Recebida a 

presente execução (ID 25109301). A executada, devidamente citada, 

deixou de apresentar embargos/impugnação à execução (ID27469772). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante 

do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 24257487 

- Pág. 4), com fulcro no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no art. 

1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado 

no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 3. Em 

tempo, com fundamento no art. 425, §2°, do CPC, determino a imediata 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

depositar a certidão do título executado no Cartório da Secretaria deste 

Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado 

deste processo. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000683-32.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000683-32.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Recebida a 

presente execução (ID 25109765). A executada, devidamente citada, 

deixou de apresentar embargos/impugnação à execução (ID27468987). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante 

do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 24293202 

- Pág. 4), com fulcro no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no art. 

1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado 

no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 3. Em 

tempo, com fundamento no art. 425, §2°, do CPC, determino a imediata 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

depositar a certidão do título executado no Cartório da Secretaria deste 

Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado 

deste processo. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 11 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000306-61.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000306-61.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Houve a 

apresentação do título (id. 26118599). Recebida a presente execução (ID 

25111341). A executada, devidamente citada, deixou de apresentar 

embargos/impugnação à execução, decorrido o prazo em 12/12/2019. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante 

do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 24223745 

- Pág. 1), com fulcro no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no art. 

1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado 

no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 

CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010007-92.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 8010007-92.2017.8.11.0047. 

EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente em que 

pugna pelo sequestro/bloqueio de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficientes à satisfação do débito (ID 24604436), em virtude do 

descumprimento do pagamento voluntário. Determinada a intimação da 

Fazenda Pública para efetuar o pagamento da RPV expedida (ID 

22402442), permaneceu inerte (ID 27594518). Pois bem, analisando 

detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte Exequente, eis 

que, conforme resta devidamente demonstrado nos eventos supracitados, 

já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor (ID 

22972900). Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença 

judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é 

de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010). Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n. 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Vislumbrando ser cabível apenas o 

bloqueio do valor líquido relativo aos cálculos apresentados pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, de modo que os descontos legais 

obrigatórios devem ser retidos pela própria autoridade administrativa. A 

conclusão referida tem por fundamento o disposto no art. 6°, do 

Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a seguir colacionada: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA 

FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA 

LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO 

SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 

1. Estando o cumprimento individual da sentença instruído com 

documentos suficientes à demonstração da titularidade do crédito, sendo 

possível obter o valor do débito mediante simples operação aritmética, 

desnecessária prévia liquidação, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do 

Código de Processo Civil. 2. A alegação de excesso de execução deve vir 

acompanhada da declaração do valor que o impugnante entende devido, 

com a apresentação de planilha, sob pena de não se conhecer da 

irresignação, dada a impossibilidade material de proceder à sua análise, ex 

vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de Ritos. 3. Os valores 

atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos 

previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem 

ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade 

administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo determinar os 

descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo 

Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor, 

em separado, para adimplemento de honorários advocatícios contratuais, 

conquanto, a relação contratual estabelecida entre advogado e cliente em 

nada interfere no débito que a Fazenda Pública possui com o vencedor da 

demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03302994320188090000, Relator: FAUSTO 

MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/02/2019) Negritei Posto isso, DETERMINO a 

realização de sequestro/bloqueio do montante líquido devido, no importe de 

R$ 6.340,73 (seis mil, trezentos e quarenta reais e setenta e três 

centavos), conforme planilha elaborada pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (ID 22294447), em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual, inscrito CNPJ n. 03.507.415/0001-44. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para sentença de 

extinção da execução e consequente expedição de alvará judicial em 

favor da parte exequente. Outrossim, caso ainda não tenha feito, intime-se 

o(a) exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo, que 

será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 11 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000105-06.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TANIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON CIM OAB - SC0033863A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONNA BOUTIQUE EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-57.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000013-57.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por RAINERIO ESPINDOLA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 

execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual 

será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-57.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000013-57.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por RAINERIO ESPINDOLA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente 

execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 

– A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual 

será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000761-26.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000761-26.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução proposta por KATYA REGINA NOVAK DE MOURA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na 

inicial e recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a 

parte executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 

do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000764-78.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000764-78.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução proposta por KATYA REGINA NOVAK DE MOURA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na 

inicial e recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a 

parte executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 

do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000574-18.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000574-18.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução proposta por KATYA REGINA NOVAK DE MOURA 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Depreende-se do feito que os 

embargos à execução foram julgados procedentes, tendo o juízo 

determinado a remessa dos autos à contadoria para realização dos 

cálculos de acordo com os comandos da sentença (id. 22765965 - Pág. 

85). Apresentados os cálculos (id. 22765965 - Pág. 151), apenas a parte 

exequente foi intimada para manifestação (id. 22765965 - Pág. 152). O 

Juízo determinou a intimação do executado para manifestação (id. 

24345712), entretanto o prazo transcorreu in albis (id. 26415892). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante 

do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 22765965 

- Pág. 151), com fulcro no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no 

art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, 

publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 

CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000639-13.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACY BRESSAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação da Parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente novo endereço de citação/intimação da parte reclamada. 

Sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-20.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DOS SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Intimação das partes para que dê andamento ao feito (no prazo de 05 

cinco dias), requerendo o que entender de direito. Sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-41.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RIVADAVIA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000566-41.2019.8.11.0047. 

REQUERENTE: RIVADAVIA VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos etc. 

RIVADAVIA VIEIRA DA SILVA ingressou com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/ Pedidos de Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Liminar em face do ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, partes qualificadas na inicial. Narra o 

autor que ao tentar obter um produto bancário teve a notícia de que 

possuía registro negativo em seu nome, realizado pela empresa requerida, 

em razão de suposta dívida de ínfimo valor de R$ 3,32. Afirma que ao 

analisar o relatório do registro, constatou que se trata de uma inscrição, 

levada à efeito na data de 25/7/2016, conforme extrato (id 22745654) 

Todavia, disse não ter essa dívida, sendo um erro e de inscrição indevida, 

uma vez que as faturas relativas a unidade consumidora estão quitadas, 

inclusive a que se refere ao período da inscrição, cópias das faturas (id 

22745993). Diante desse contexto, requer liminar para que o requerido 

retire a inscrição do nome do autor no SERASA/SPC e em órgãos outros 

até a prolação da sentença, sendo fixada multa diária em caso de 

descumprimento da liminar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito 

que seja declarado a inexistência da dívida e, condenação ao pagamento 

de verba indenizatória decorrente do ato ilícito, como forma de reparação 

do dano moral. É a síntese. DA FUNDAMENTAÇÃO No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se os 

requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada. O fumus 

boni iuris no caso concreto se evidencia nos documentos juntados pela 

parte autora: cópia do extrato da consulta junto ao órgão de proteção 

SPC/SERASA, que demostra a inserção pela empresa de energia elétrica 

(id 22745654) e contas de energia (di. 22745993). Já o periculum in mora 

está relaciona-se à negativação do nome do peticionante, uma vez que, 

enquanto persistir, resultará em uma série de limitações ao devido 

exercício da vida civil. Na situação vertente não existe perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, art. 300, §3°, do CPC. 

DISPOSITIVO Posto isso, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO A 

LIMINAR em tutela de urgência, determinando que o requerido, ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, cancele, no prazo de 

05 (cinco) dias, a inscrição do nome de RIVADAVIA VIEIRA DA SILVA – 

CPF n. 942.190.281-53 nos serviços e proteção ao crédito e protesto; sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao valor 

total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recebo a inicial, uma vez que 

presentes os seus requisitos legais. Inverto o ônus da prova em favor do 

Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos 

termos do art.6°, VIII, do CDC. Cite-se o requerido, a fim de que compareça 

à audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania 

deste Juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Ante a premissa do art. 54 

da Lei n° 9.099/95, postergo a análise de eventual pedido de Justiça 

Gratuita. Intime-se o autor, via seu advogado, para comparecer à 

solenidade a ser designada. Faça constar no mandado as advertências 

legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, ambos, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru – MT, 21 de outubro de 2019. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-72.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FARJADO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA OAB - MT26093/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000745-72.2019.8.11.0047. REQUERENTE: GILMAR FARJADO DE MELO 

REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. 

Vistos etc. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de embargos de declaração em 

que a parte Embargante alega omissão/obscuridade/contradição na 

sentença. Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, 

desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar 

da fundamentação declinada na sentença constante do ID nº 28953089, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) DISPOSITIVO Posto isso, 

desacolho os embargos de declaração. Intimem-se. Jauru, 12 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-09.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEZI LOPES DE SOUZA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes, para comparecerem à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-72.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ALMINDA DE OLIVEIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LETICIA BENEVIDES 40737142871 (REQUERIDO)

SANTOS BENEVIDES & BENEVIDES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000382-85.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000382-85.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: TAYSE FERNANDA BOTELHO 

DE CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por TAYSE FERNANDA 

BOTELHO DE CARVALHO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. A 

exequente apresentou a inicial (id. 21118677), tendo o juízo determinado a 

emenda (id. 21228141). A exequente acostou a emenda à inicial, 

demonstrando os cálculos (id. 21603962 - Pág. 1). O Juízo recebeu a 

inicial, determinando a citação de executado (id. 24329707). O executado 

deixou transcorrer o prazo in albis (id. 26707004). Vieram-me os autos 

conclusos. DISPOSITIVO Diante do explanado acima, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados (ID 21603962 - Pág. 1), com fulcro no artigo 910, § 

1º do CPC. Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 

12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, 

em caráter experimental, o cadastramento das RPV’s originárias das 

Varas e Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam processos da 

Fazenda Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. 

DETERMINO AS SEGUINTES MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente 

homologado à Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e 

ATUALIZAÇÕES, dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 

11/2017-CM, seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em 

seguida, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 

535, §3°, II, do CPC. 3. Em tempo, com fundamento no art. 425, §2°, do 

CPC, determino a imediata INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão do título executado no 

Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) 

dias do trânsito em julgado deste processo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-59.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000052-59.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO em 

face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. A exequente emendou a inicial 

(id. 19239776 - Pág. 2), atendendo à determinação exarada na decisão de 

id. 17669049 - Pág. 1/2 A executada, devidamente intimada, deixou de 

apresentar embargos/impugnação à execução (ID 26652208). A 

exequente pugnou pela efetivação do cálculo das deduções devidas (id. 

27774813 - Pág. 1 / 2). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. DISPOSITIVO Diante do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados (ID 19239776 - Pág. 2), com fulcro no artigo 910, § 1º do 

CPC. Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE 

FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em 

caráter experimental, o cadastramento das RPV’s originárias das Varas e 

Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam processos da Fazenda 

Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS 

SEGUINTES MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à 

Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, 

dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, 

seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, 

EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, 

do CPC. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000520-52.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000520-52.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta 

por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. O exequente apresentou os cálculos para início da execução 

(id. 22276607 - Pág. 2). O Juízo recebeu a inicial, determinando a citação 

de executado (id. 22426230). Foi juntado o termo de entrega do título (id. 

26146727). O executado deixou transcorrer o prazo in albis (id. 

26652848) Vieram-me os autos conclusos. DISPOSITIVO Diante do 

explanado acima, HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 22276607 - 

Pág. 2), com fulcro no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no art. 

1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado 

no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV’s originárias das Varas e Juizados das Comarcas 

do Estado onde tramitam processos da Fazenda Pública por meio do 

Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-12.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 
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1000178-12.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS proposta por CLÁUDIA 

GRACIELA CORREA BENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Compulsando os autos, verifica-se que já houve remessa ao 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação 

(ID 13282998). A parte credora juntou o termo de entrega de certidão de 

crédito (ID 113214494). O executado requereu o prosseguimento do feito 

(ID 11358286). Foi expedido o ofício requisitório ao executado (ID 

13519484). O prazo decorreu in albis sem o pagamento (ID 14910751). A 

parte exequente solicitou o sequestro (ID 15368499) – págs. 1/2, o que foi 

deferido pelo Juízo (ID 16183615) – págs. 1/4, sendo frutífero (ID 

16508499). Foi expedido o alvará para pagamento do exequente (ID 

17078246). O Juízo proferiu despacho relativo à demonstração da 

retenção do imposto de renda (ID 18361851), tendo transcorrido o prazo 

para manifestação do executado (ID 29780284). É o relatório. Decido. 

Inicialmente, reviso meu posicionamento sobre o tema, vislumbrando ser 

cabível apenas o bloqueio do valor líquido relativo aos cálculos 

apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, de modo que os 

descontos legais obrigatórios devem ser retidos pela própria autoridade 

administrativa. A conclusão referida tem por fundamento o disposto no art. 

6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a seguir colacionada: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA 

FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA 

LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO 

SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 

1. Estando o cumprimento individual da sentença instruído com 

documentos suficientes à demonstração da titularidade do crédito, sendo 

possível obter o valor do débito mediante simples operação aritmética, 

desnecessária prévia liquidação, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do 

Código de Processo Civil. 2. A alegação de excesso de execução deve vir 

acompanhada da declaração do valor que o impugnante entende devido, 

com a apresentação de planilha, sob pena de não se conhecer da 

irresignação, dada a impossibilidade material de proceder à sua análise, ex 

vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de Ritos. 3. Os valores 

atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos 

previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem 

ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade 

administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo determinar os 

descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo 

Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor, 

em separado, para adimplemento de honorários advocatícios contratuais, 

conquanto, a relação contratual estabelecida entre advogado e cliente em 

nada interfere no débito que a Fazenda Pública possui com o vencedor da 

demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03302994320188090000, Relator: FAUSTO 

MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/02/2019) Negritei Portanto, REVOGO o despacho de 

(ID 18361851) e, por conseguinte, como já bloqueado o valor líquido (ID 

26508499) e pago ao credor (ID 17078246), necessária a extinção da 

execução. Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas 

quanto ao pagamento e satisfação do direito da exequente. Sendo assim, 

é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial. 

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que satisfeita a dívida 

pelo devedor. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru – MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000576-85.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000576-85.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução proposta por KATYA REGINA NOVAK DE MOURA 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Depreende-se do feito que os 

embargos à execução foram julgados extintos, pela perda do objeto (id. 

22767015 - Pág. 91). O Juízo determinou a intimação do executado para 

se manifestar sobre o cálculo apresentado pela exequente no id. 

22767015 - Pág. 14 (id. 24345726). A exequente juntou termo de entrega 

do título executivo (id. 26131535). O executado apenas manifestou ciência 

(id. 30072663). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

DISPOSITIVO Diante do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados (ID 22767015 - Pág. 14), com fulcro no artigo 910, § 1º do 

CPC. Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE 

FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em 

caráter experimental, o cadastramento das RPV’s originárias das Varas e 

Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam processos da Fazenda 

Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. DETERMINO AS 

SEGUINTES MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à 

Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, 

dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, 

seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, 

EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, 

do CPC. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000501-46.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000501-46.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: GILMAR ALVES FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por GILMAR ALVES FERREIRA em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. O exequente apresentou os cálculos 

para início da execução (id. 21814723 - Pág. 2) O Juízo determinou a 

intimação do executado para se manifestar sobre o cálculo apresentado 

pela exequente, tendo este concordado (id. 24453013) Houve a juntada do 

termo de entrega do título (id. 25741171). Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. DISPOSITIVO Diante do explanado acima, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 21814723 - Pág. 2), com fulcro 

no artigo 910, § 1º do CPC. Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 

6/2020-CM, de 12 DE FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 

1º Determinar, em caráter experimental, o cadastramento das RPV’s 

originárias das Varas e Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam 

processos da Fazenda Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 

17/02/2020. DETERMINO AS SEGUINTES MEDIDAS: 1.ENCAMINHE-SE o 

expediente homologado à Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES 

e ATUALIZAÇÕES, dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 

11/2017-CM, seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em 

seguida, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 

535, §3°, I, do CPC. CUMPRA-SE. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000661-71.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL LESSI DE OLIVEIRA OAB - 704.603.701-97 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 898 de 1073



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000661-71.2019.8.11.0047. REPRESENTANTE: EZEQUIEL LESSI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA proposta por 

EZEQUIEL LESSI DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Cite-se a parte requerida para apresentar defesa, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Após, intime-se o autor para 

impugnação. Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a 

análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Por 

fim, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000019-64.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. OAB - 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000019-64.2020.8.11.0047. REPRESENTANTE: HDI SEGUROS S.A. 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE JAURU Vistos etc. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de embargos de declaração em que a parte Embargante alega 

contradição na decisão de declínio de competência para os Juizados 

Especial, uma vez que está no polo ativo da demanda e não preenche os 

requisitos do art. 5° da Lei n° 12.153/09. Conheço dos embargos porque 

tempestivos. No mérito, acolho os embargos. Denota-se dos autos que a 

embargante HDI SEGUROS S/A é sociedade anônima, desta feita, não se 

enquadra no rol do art. 5°, I, da Lei n° 12.153/09. Art. 5o Podem ser partes 

no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas 

físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

Portanto, os embargos devem ser acolhidos, remetendo-se os autos à 

Vara Única para processamento e julgamento. DISPOSITIVO Posto isso, 

acolho os embargos de declaração, a fim de afastar a contradição da 

decisão objurgada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à 

Vara Única de Jauru para regular processamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jauru, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000063-83.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000063-83.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial 

e recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000665-11.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL PREISIGKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR FERNANDES MATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000665-11.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JOSIEL PREISIGKE 

REQUERIDO: JOSIMAR FERNANDES MATO Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cuida-se de Reclamação proposta por JOSIEL PREISIGKE, em face de 

JOSIMAR FERNANDES DE MATOS. A parte Reclamante relata: - que 

contratou os serviços do reclamado (construção de uma varanda), pelo 

serviço pagou a quantia de R$3.000,00(três mil reais), afirma que 

passados 90 dias a varanda veio a ceder; - que buscou o requerido para 

reaver o dinheiro pago pelo serviço, todavia sem êxito. Em contestação o 

reclamado aduz: - que o telhado rompeu em razão das madeiras, vez que 

estas não estavam completamente secas; que o madeireiro o qual vendeu 

as madeiras, em visita a obra, propôs a restituição de toda a madeira, 

afirma que o dano ocorreu em razão da madeira, e não pela má prestação 

do serviço. Mérito. No presente caso, a aferição/verificação da causa do 

desabamento do telhado, e, consequentemente a responsabilidade do 

requerido (construtor), exige/demanda a produção de prova pericial 

dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau 

mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus 

desdobramentos. O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a 

instrução processual com inafastável realização de perícia técnica 

poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão no pleito 

aqui apresentado. DISPOSITIVO. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei 

nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, opino pela DECLARAÇÃO de 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em 

consequência, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO 

DO MÉRITO. Considerando o previsto no doc. do evento 27044397, 

ARBITRO em 0,5 URH os honorários advocatícios a serem pagos pelo 

Estado de Mato Grosso ao advogado nomeado, com fundamento no art. 

22, §§ 1º e 3º, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do 

Brasil e considerando, ainda, a Tabela de Honorários estabelecida pela 

Seção da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, conforme remansoso 

entendimento jurisprudencial (STF, RE 160.483, DJU 27.9.85, p. 166.019 e 

RECrim 103.952, 2ª Turma, em 13.9.85, DJU 4.10.85, p. 17.207). Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000108-24.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000108-24.2019.8.11.0047. REQUERENTE: CRISTIANO DA SILVA 

FERRAZ REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No caso concreto, percebe-se que houve equivoco por parte 

da Reclamante, pois, conforme o documento acostado no evento. 

18486646, a empresa responsável pela negativação é a TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO). No entanto a demanda foi proposta contra a OI S/A. 

Dessa forma, não há demonstração de que a Reclamada tenha qualquer 

participação na indicação do nome do Reclamante para o cadastro de 

proteção ao credito – SPC/Serasa. Destarte, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada na contestação. DISPOSITIVO Isto posto, 

com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade passiva 

e JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito. Fica 

revogada eventual decisão antecipatória já proferida. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-46.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARQES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000598-46.2019.8.11.0047. REQUERENTE: THIAGO MARQES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Relatório. Trata-se de 

reclamação proposta por TIAGO MARQUES DE OLIVEIRA em face de VIA 

VAREJO S/A. O autor relata que realizou pesquisa de preço para adquirir 

um celular no estabelecimento da reclamada, todavia não agradou do valor 

e não efetivou a compra; que posteriormente começou a receber 

cobranças relativos ao produto que não adquiriu, e consequentemente 

teve o nome negativado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A Reclamada alega 

que o fato decorreu de erro em seu sistema, pugnando pela inocorrência 

de dano moral. Embora a reclamada alegue a ocorrência de erro em seu 

sistema, tal fato não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo 

dano causado ao reclamante. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral decorrente da negativação indevida, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido, para: a) confirmar a tutela 

concedida no evento 24914979; b) declarar a inexigibilidade do débito no 

valor de R$ 2.082,85 (dois mil e oitenta e dois reais e oitenta e cinco 

centavos) objeto da lide; c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante, referente à negativação aqui 

discutida, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000145-14.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000145-14.2020.8.11.0048. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: ROBERTO LEITE Vistos. 1. Tendo em vista o agendado realizado 

através de contato telefônico com o Sr. Gestor Erick Leite Ferreira, 

DESIGNO audiência para interrogatório do réu para o dia 19/03/2020, às 

15h00min (horário oficial de Cuiabá – MT), a qual será realizada por meio 

do sistema de videoconferência. 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45212 Nr: 1850-35.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ANDRADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:, ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, para conceder os benefícios da aposentadoria por invalidez 

à parte autora, MARCIO ANDRADE DE SOUZA, indicado e qualificado na 

petição inicial, nos termos do artigo 44, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 

1.301,80 (mil e trezentos e um reais e oitenta centavos), bem como o 

abono anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir de 14/06/2009, 

observada a prescrição quinquenal contada retroativamente da data do 

Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): MARCIO ANDRADE 

DE SOUZA; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda 

mensal atual: R$ 1.301,80 (mil e trezentos e um reais e oitenta centavos) - 

salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 13/04/2017 (data do 

indeferimento do pedido administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a 

calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias.”.4. Considerando não comprovado o manifesto 

caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no 

artigo 1.026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil.5. 

Permanece, no mais, como está lançada a sentença.6. Publique -se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45859 Nr: 2108-45.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ENILVA FERRAZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46958 Nr: 2515-51.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA LUIZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47160 Nr: 2606-44.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONICE DE JESUS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47522 Nr: 2730-27.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MOREIRA DE SOUZA COSTA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2074 Nr: 389-87.2002.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE - OAB:, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Flávio de Godoi - 

OAB:5010, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JR. - OAB:3.876

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, para intimar a parte exequente, através de sua 

advogada, para pagar os emolumentos, no Cartório de Registro de Imóveis 

de Dom Aquino/MT, no prazo de 48 (quarente oito) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30031 Nr: 390-81.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM NOGUEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Vistos.

1. Intime-se a douta defesa para apresentação de alegações finais, no 

prazo de 10 (dez) dias.

2. Assim que acostado ao feito, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 901 de 1073



 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40339 Nr: 3025-98.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43193 Nr: 881-20.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:55639-A/GO

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44157 Nr: 1391-33.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:55639-A/GO

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46277 Nr: 2253-04.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O, LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - OAB:23615/O, 

RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos.

1. Intime-se a douta defesa para apresentação de alegações finais, no 

prazo de 10 (dez) dias.

2. Assim que acostado ao feito, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50293 Nr: 438-35.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO, JADSON 

SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Vistos.

1. Ante o teor de determinação retro, expeça-se alvará de soltura em 

favor dos acusados Danilo de Souza Reis Cardoso e Jadson Silva do 

Nascimento, SE POR OUTRO MOTIVO Os MESMOS NÃO ESTIVEREM 

PRESOS.

2. Outrossim, diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes, quanto ao retorno dos 

autos à 1ª instância, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

no feito requerendo o que entenderem oportuno.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21929 Nr: 1098-73.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO DOS SANTOS, MARIANA CATHARINO 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA CATHARINO VILELA, VALDEVINO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072, 

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - OAB:22193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ROVERSI - 

OAB:8072, RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - OAB:22193

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono o presente autos para intomar a parte 

Requerente através de sua advogada, para se manifestar no que achar 

de direito a respeito de petição juntada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23861 Nr: 136-79.2014.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 Vistos, etc.

1. Considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 e 

86/2014-CGJ, intime-se a parte exequente, pessoalmente através de seu 

procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

2. Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) 

da parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-94.2019.8.11.0048
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52(quinhentos 

e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos, sob pena de 

encaminhamento do débito para fins de protesto, ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 

88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . 

Assinatura Eletrônica Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-12.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52(quinhentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de 

encaminhamento do débito para fins de protesto, ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 

88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . 

Assinatura Eletrônica Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-28.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52(Quinhentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de 

encaminhamento do débito para fins de protesto, ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 

88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . 

Assinatura Eletrônica Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-27.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52(Quinhentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de 

encaminhamento do débito para fins de protesto, ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 

88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . 

Assinatura Eletrônica Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-73.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 576,13(Quinhentos 

e setenta e seis reais e treze centavos), sob pena de encaminhamento do 

débito para fins de protesto, ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 88/2014-CGJ-MT. Para 

recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . Assinatura Eletrônica 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-49.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 13:00 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Jean da Costa Amaral Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-34.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE FLORENTINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 13:20 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Jean da Costa Amaral Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-18.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR REZENDE DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MOREIRA REZENDE OAB - MT21961/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA (REU)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA MOREIRA REZENDE para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 13:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Jean da Costa Amaral Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES- n° 003/2020.

A Excelentíssima Senhora THATIANA DOS SANTOS, Juíza de Direto e 

Diretora do Foro da Comarca de Marcelândia, no uso de suas atribuições 

legais imposta pelo Provimento n.34/2018 , consubstanciado na Resolução 

n° 154, de 13 de julho de 2012 do Conselho Nacional de Justiça, e 

Provimentos n° 005/2015 e 29/2019, da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso,

 RESOLVE:

CONVOCAR: as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta para participarem do Cadastro e habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Vara de Execução Penal ou 

Juizado Criminal.

 Dos objetivos:

 Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

 Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarema ções e serviços sociais de interesse 

público e que se adequem as exigências da Resolução n. 154 do CNJ.

 Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

 Quem pode participar

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

 Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

 Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

 Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de 

prestação de serviços à comunidade;

 Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei;

 Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

 Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

 Possuam sede própria na Comarca, ressalvadas as situações 

excepcionais devidamente justificadas.

 Quem não pode participar:

 Empresas privadas com fins lucrativos;

 Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

 Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

 Fundações e Instituições empresariais;

 D

D

Organizações internacionais;

 Entidades que não possuem01 ano de funcionamento;

 Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

 Entidades que não possuem sede própria na Comarca, ressalvadas as 

situações excepcionais devidamente justificadas.

3.O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para cadastrar será de 30(trinta) ias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro poderá ser enviado por meio do e-mail da Diretoria: 

HYPERLINK "mailto:marcelândia@tjmt.jus.br" \h marcelândia@tjmt.jus.br.

 Da documentação

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item

7.32.28 do Provimento n. 05/2015-CGJ.

 Da Seleção e divulgação do resultado

Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente com 

a equipe da Diretoria, após visita técnica da equipe do juiz e manifestação 

do representante do Ministério Público, após todo procedimento, será 

publicado a relação das entidades que tiveram os cadastros aprovados.

 Apresentação do Projeto

O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do Provimento n° 05/2015-CGJ, 

contado do prazo da publicação das listas das entidades que estão com 

os cadastros regulares;

Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quais quer esclarecimento de duvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro da Comarca.

O contato também pode ser através do tel: (66) 3536-2707, ramal 216 ou 

pelo e-mail: HYPERLINK "mailto:Marcelândia@tjmt.jus.br" \h 

Marcelândia@tjmt.jus.br

Os casos omissos serão decididos por este Juízo. Marcelândia-MT, 11 de 

março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67604 Nr: 85-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Defiro a juntada das provas documentais apresentadas pelo Ministério 

Público às fls. 277/359. Dê ciência à defesa do seu conteúdo.3.Com 

fundamento no art. 423, do CPP, defiro as oitivas em plenário das 

testemunhas requeridas pelo Ministério Público e pela defesa do acusado. 

Intimem-se.4.Defiro a juntada de antecedentes atualizados do acusado a 

ser requisitada ao Grupo de Identificação – GID/DREX/SR/DPF/MT e Setor 

Nacional de Brasília, bem como a juntada de certidão de condenações com 

trânsito em julgado, se houver, conforme requerido pelo Ministério Público. 

5.Designo o julgamento do réu JÚLIO TIDRE para o 16 de abril de 2020 às 

08:00 horas, a ser realizado na Câmara Municipal de Vereadores desta 

Comarca de Marcelândia/MT. Solicite-se o espaço da Câmara Municipal. À 

Gestora Geral para que instale os equipamentos no local, com 

antecedência suficiente a evitar atrasos para o início do 

julgamento.6.Diante da certidão de fls. 355, defiro o pedido do Ministério 

Público constante ao item 5.2. Assim, no ato de intimação dos jurados para 

comparecimento na solenidade de julgamento, determino que estes sejam 

cientificados de que, caso sejam procurados por pessoas interessadas 

no julgamento da causa, para, de alguma forma, tentar influenciar na 

decisão dos senhores jurados, que tal fato seja comunicado as 

autoridades competentes.7.(...).Com relação ao item 06, igualmente 

INDEFIRO, considerando a desnecessidade de que os jurados sejam 
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conduzidos a local reservado para que tenham acesso ao conteúdo 

processual, vez que a consulta aos autos pode se dar em plenário, assim 

como a exibição por meio audiovisual dos depoimentos das testemunhas, 

bastando a suspensão da sessão para tanto, acaso necessário.9.Ciência 

ao Ministério Público e a defesa do acusado.10.Intimem-se e diligências 

necessárias. 11.Requisite-se o preso, com escolta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36995 Nr: 1935-52.2006.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS HONORATO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO MARTINS, ADERINO 

PEREIRA BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Araujo Menezes - 

OAB:24511/O, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, 

MARCILENEMARTINS ALVAREZ - OAB:MT/ 27.303

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60903 Nr: 880-56.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62675 Nr: 1354-90.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARLENE DE SOUZA PIRES, MIQUEIAS GONÇALVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ VELLINI, 

IRANI SEISCENTO VELLINI, ELIZABETE VELLINI, ESPOLIO DE APARECIDA 

VELLINI DOMINGUES, EDVALDO DOMINGUES VELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO JORGE DO 

PRADO - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 269 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65475 Nr: 528-93.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LOPES FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72128 Nr: 752-60.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 71881 Nr: 654-75.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Custas 

processuais pela parte autora, devendo ser observada que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se o feito com as 

anotações necessárias.Marcelândia, 04 de março de 2020.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47336 Nr: 1113-58.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BULGARELLI GRELAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de Jefferson Bulgarelli Grelak, devidamente qualificado, 

atribuindo-lhe a prática do delito incurso no artigo 158 c/c artigo 61, inciso 

II, alínea “e”, ambos do Código Penal.Para encerramento da instrução 

processual necessário se faz a inquirição da vítima Diego Bulgarelli Grelak 

e da testemunha Eliane Moreira Lauxen.O presente feito foi remetido a 

este juízo ante a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo da 

magistrada Dra. Thatiana dos Santos (fls. 163).Vieram os autos 

conclusos.É o breve relato. DECIDO.1 – A priori intime-se o douto 

causídico Dr. Lanereuton Theodoro Moreira para, no prazo de 10 (dez) 

dias, regularizar sua representação processual nos autos.2 - A 

testemunha Eliane Moreira Lauxen não fora localizada no endereço 

informado (fls. 150). Assim, por se tratar de testemunha em comum, 

ABRA-SE vista dos autos partes para que manifestem o interesse na 

inquirição da testemunha encimada. Em caso positivo, DETERMINO que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem o seu endereço atualizado, 

devendo a Secretaria de Vara expedir os documentos necessários para 

sua oitiva.3 - DESIGNO solenidade para o dia 24 DE ABRIL DE 2020, às 

13h30min, DETERMINANDO a intimação das testemunhas arroladas, do 

órgão ministerial, do acusado e o advogado de defesa, para 

comparecimento Reforço que também estará disponível a Sala de 

Audiências da Comarca de Marcelândia/MT, com sistema de áudio e vídeo 

para realização da audiência, por videoconferência. Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.De Itaúba para Marcelândia/MT, 19 de fevereiro de 

2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 71411 Nr: 341-17.2017.811.0109

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDO FRANCISCO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE MARCELÂNDIA/ MT., WALMIR MUNIZ NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar a Impetrante ao pagamento das custas processuais. P.R.I.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.Marcelândia, 

03 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-29.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TEIXEIRA DE CALDAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000069-29.2019.8.11.0111 

Autor: SEBASTIAO TEIXEIRA DE CALDAS Réu: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Matupá/MT, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA 

MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50968 Nr: 858-89.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Sychoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO nomeado nos autos, Dr. Irineu Paiano Filho, 

OAB 6097/A, para retirar a certidão de honorários expedida em 

conformidade com a determinação constante na sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52830 Nr: 966-84.2013.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDP, ODSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT, IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:MT 

14432/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODAIR DOS SANTOS ANJOS, 

brasileiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para:a)DECLARAR a 

paternidade de C. L. S. em relação à sua filha G. F. DOS S. A. 

;b)RETIFICAR o registro de nascimento da requerida para incluir o nome do 

requerente, C. L. S., como pai, e incluir o nome dos avós paternos, S. H. S. 

e A. O. S., excluindo-se o patronímico paterno registral “dos Santos 

Anjos”;c)ALTERAR o sobrenome da requerida, que passa a adotar o 

patronímico paterno, passando a se chamar G. F. S.Via de consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, esta sentença 

servirá como mandado de averbação ao Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais desta Comarca para que proceda no assento de nascimento às 

retificações supramencionadas.Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais. Suspendo, contudo, a sua exigibilidade em razão da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC.Expeça-se certidão comprobatória de honorários 

em favor dos advogados Alexsandro Manhaguanha e Ana Rita da Silva 

Marafon.Revogo a nomeação do advogado Dr. Igor Neves de Carvalho, 

visto que desnecessária a sua atuação como curador especial, haja vista 

que o requerido Odair foi pessoalmente citado.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Matupá (MT), 05 de junho de 2019.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE FRANCIELE 

BAPTISTA DA SILVA, digitei.

Matupá, 05 de março de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21488 Nr: 1266-90.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Pazzarico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CEZAR PAZZARICO, Cpf: 36819298153, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar nos autos os seus dados bancários para fins de 

cumprimento da determinação constante na sentença de fls. 115 dos 

presentes autos.

Despacho/Decisão: "...promova-se o levantamento do débito 

remanescente relativo às despesas e honorários em favor da parte 

Exequente e, havendo saldo remanescente, devolva-se ao executado. (...) 

Matupá, 29 de Abril de 2019. Suelen Barizon - Juíza de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE FRANCIELE 

BAPTISTA DA SILVA, digitei.

Matupá, 10 de março de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-05.2011.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ABDON OLIVEIRA GEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.R. NET - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX OAB - MT0008633A-N (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO/INTIMAÇÃO PROCESSO Nº: 

8010130-05.2011.8.11.0111 REQUERENTE: DOUGLAS ABDON OLIVEIRA 

GEBER REQUERIDO: C.R. NET - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS 

LTDA - ME INTIMAÇÃO do advogado da parte Autora para manifestar o 

que de direito ante o teor da diligência de id. 29370001, no prazo de cinco 

(05) dias, sob pena de extinção do feito. Matupá/MT, 12 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-28.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte Autora, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado de id. 

25310094.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-15.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WESLEY DA SILVA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado de id. 

25437862.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-57.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte Requerida, TELEFÔNICA BRASIL 

S.A, para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado de id. 

26275677, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2.º, da 

Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-21.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE ALVES CAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte Requerida, TELEFÔNICA BRASIL 

S.A, para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado de id. 

26276295, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-96.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES NUNES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte Requerida, TELEFÔNICA BRASIL 

S.A, para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000589-38.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. C. (REQUERIDO)

J. P. A. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000589-38.2019.8.11.0030 REQUERENTE: WANDO GLORIA DA COSTA 

REQUERIDO: ELIANE ALVES DA COSTA, JOAO PEDRO ALVES DA COSTA 

DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA 

UNILATERAL com pedido liminar ajuizada por WANDO DA GLÓRIA ALVES 

DA COSTA em desfavor de ELIANE ALVES DA COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente, em síntese, que a 

requerida não vem cumprindo regularmente o exercício do poder familiar, 

sendo que a criança J. P. A. da C. em que as condutas da genitora não 

são compatíveis com o bem estar do infante, razão pela qual requer a 

modificação da guarda. Ressaltou que o filho necessitava de tratamento 

médico com fonoaudióloga, mas que o avô materno não permitiu a retirada 

o infante da sua residência. É o relatório. Decido. Com a exordial, restou o 

requerimento, por parte do requerente, em caráter liminar, da guarda de 

seu filho. Entretanto, observo que em um juízo de verossimilhança das 

alegações do requerente, a guarda deve ser mantida com a requerida, 

tendo em vista que, apesar de haver relatos de negligência materna, o 

autor não comprovou o alegado, sendo certo, ainda, que a criança está 

matriculada em instituição de ensino e frequenta regularmente as aulas, 

não havendo comprovação de situação de risco a justificar, por ora, a 

modificação da guarda. Além disso, o relatório psicossocial de ID 

26867397 informou o cuidado que a genitora possui com o menor, estando 

demonstrado muito amor, respeito e dedicação da requerida com o infante. 

Ainda, afirmou que não foi possível perceber omissão por parte da 

genitora referente aos cuidados do filho. Sabe-se que o espírito 

teleológico de todas as normas que disciplinam as relações jurídicas, que 

envolvem pessoas menores, é a máxima proteção da criança e do 

adolescente, princípio este erigido ao patamar constitucional, pois o art. 

227 da Carta Magna é enfático ao preceituar que “é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
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ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão”. Assim, embora o teor da manifestação ministerial 

de ID 28401876, no caso sub judice, analisando o pedido liminar, os 

documentos acostados aos autos, verifica-se que a liminar pleiteada, por 

ora, não deve ser deferida. Sendo assim, indefiro a tutela provisória 

pleiteada. Remetam-se os autos ao conciliador do juízo para designação 

de audiência de conciliação. Cite-se a requerida, devendo constar no 

mandado de citação apenas os dados necessários à audiência e deverá 

estar DESACOMPANHADO de cópia da petição inicial, assegurado à ré o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, consoante artigo 695, 

§ 1º, do NCPC. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência. Observe-se o prazo previsto 

no artigo 695, § 2º, do NCPC, quanto à necessária antecedência de ao 

menos 15 (quinze) dias da audiência para a citação da requerida. 

Intime-se o requerente. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000589-38.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. C. (REQUERIDO)

J. P. A. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000589-38.2019.8.11.0030 REQUERENTE: WANDO GLORIA DA COSTA 

REQUERIDO: ELIANE ALVES DA COSTA, JOAO PEDRO ALVES DA COSTA 

DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA 

UNILATERAL com pedido liminar ajuizada por WANDO DA GLÓRIA ALVES 

DA COSTA em desfavor de ELIANE ALVES DA COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente, em síntese, que a 

requerida não vem cumprindo regularmente o exercício do poder familiar, 

sendo que a criança J. P. A. da C. em que as condutas da genitora não 

são compatíveis com o bem estar do infante, razão pela qual requer a 

modificação da guarda. Ressaltou que o filho necessitava de tratamento 

médico com fonoaudióloga, mas que o avô materno não permitiu a retirada 

o infante da sua residência. É o relatório. Decido. Com a exordial, restou o 

requerimento, por parte do requerente, em caráter liminar, da guarda de 

seu filho. Entretanto, observo que em um juízo de verossimilhança das 

alegações do requerente, a guarda deve ser mantida com a requerida, 

tendo em vista que, apesar de haver relatos de negligência materna, o 

autor não comprovou o alegado, sendo certo, ainda, que a criança está 

matriculada em instituição de ensino e frequenta regularmente as aulas, 

não havendo comprovação de situação de risco a justificar, por ora, a 

modificação da guarda. Além disso, o relatório psicossocial de ID 

26867397 informou o cuidado que a genitora possui com o menor, estando 

demonstrado muito amor, respeito e dedicação da requerida com o infante. 

Ainda, afirmou que não foi possível perceber omissão por parte da 

genitora referente aos cuidados do filho. Sabe-se que o espírito 

teleológico de todas as normas que disciplinam as relações jurídicas, que 

envolvem pessoas menores, é a máxima proteção da criança e do 

adolescente, princípio este erigido ao patamar constitucional, pois o art. 

227 da Carta Magna é enfático ao preceituar que “é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão”. Assim, embora o teor da manifestação ministerial 

de ID 28401876, no caso sub judice, analisando o pedido liminar, os 

documentos acostados aos autos, verifica-se que a liminar pleiteada, por 

ora, não deve ser deferida. Sendo assim, indefiro a tutela provisória 

pleiteada. Remetam-se os autos ao conciliador do juízo para designação 

de audiência de conciliação. Cite-se a requerida, devendo constar no 

mandado de citação apenas os dados necessários à audiência e deverá 

estar DESACOMPANHADO de cópia da petição inicial, assegurado à ré o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, consoante artigo 695, 

§ 1º, do NCPC. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência. Observe-se o prazo previsto 

no artigo 695, § 2º, do NCPC, quanto à necessária antecedência de ao 

menos 15 (quinze) dias da audiência para a citação da requerida. 

Intime-se o requerente. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79813 Nr: 1439-12.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis Gonçalves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562

 DESPACHO

 Vistos.

 Considerando a designação deste magistrado para atuar, a partir de 1º de 

Julho de 2019, cumulativamente as de Rosário Oeste/MT e Nobres/MT e 

diante da imperiosa necessidade de adaptar a pauta de audiências deste 

juízo com a pauta de Rosário Oeste/MT, retire-se de pauta a solenidade 

outrora designada, aguardando-se o processo em secretaria até 

deliberação ulterior, devendo retornar concluso assim que as pautas de 

audiências das duas comarcas estiverem normalizadas, após 

determinação judicial neste sentido.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79813 Nr: 1439-12.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis Gonçalves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562

 Processo n. 1439-12.2019.811.0030

Código: 79813

DESPACHO

Considerando a readequação na pauta de audiências, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 18 de março de 2020, às 14h45min para o 

interrogatório do acusado Jorge Luis Gonçalves de Arruda e as oitivas 

das testemunhas Adriano Pire e Josias Carlos Gomes Evangelista.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da solenidade.

Assim, formalmente perfeita, CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante.

Frustrado o cumprimento, certifique-se o motivo e, igualmente, devolva-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 59452 Nr: 3489-16.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O, DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEM - OAB:11338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Itallo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7413/MT, 

RAFAEL BERTACHINI M. JACINTO - OAB:235654/OAB

 Diante do exposto, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração 
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opostos tão somente para REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva e 

INDEFERIR a denunciação da lide. Nestes termos, considerando a 

necessidade de readequação na pauta de audiências, em razão das 

cumulações com a comarca de Rosário Oeste/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o DIA 31 DE MARÇO DE 2020, ÀS 

13H:30MIN.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54037 Nr: 312-44.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza. - OAB:16842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Favaro - OAB:10200/B, Luiz Orione Neto - OAB:3606

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,83.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64197 Nr: 1520-29.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Otília dos Anjos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia dos Santos Oliveira - 

OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,83.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1851-74.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelcimina Rogeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 568,64.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74535 Nr: 2730-81.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 567,86.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75926 Nr: 3365-62.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Antônia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,83.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83166 Nr: 2640-39.2019.811.0030

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGS, Ana Cláudia Gerônimo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficial do Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais de Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araujo da Silva - OAB:8.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte autora intimada para, no prazo de 15 dias , 

manifestar acerca do documento acostado na Ref. 10.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-52.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JINOEL BARROS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o cumprimento da sentença, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da 

TRU/MT), conforme sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-74.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FEITOZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o cumprimento da sentença, 
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sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da 

TRU/MT), conforme sentença prolatada nos autos.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000148-54.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000148-54.2019.8.11.0031 REQUERENTE: EDMUNDO SANTOS DA 

SILVA, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: ETELVINO FERREIRA DA SILVA Vistos etc. I - 

Redesigno a audiência designada nestes autos para o dia 07 (sete) de 

maio de 2020, às 16h30min, em razão de convocação deste magistrado, 

para capacitação do PJE, na Escola Superior de Magistratura 

(ESMAGIS-MT) no município de Cuiabá/MT. II - Renovem-se as intimações 

necessárias. NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395 Nr: 167-49.1997.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amélio Martins Faria, Hildebrando Luiz de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:MT/2758

 Intimação do advogado(a) JOAO BATISTA DE ALMEIDA, para devolução 

dos autos nº 167-49.1997.811.0031, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6555 Nr: 183-85.2006.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Marques da Silva, Gabrielle Marques da 

Silva (menor), João Gabriel Marques da Silva (menor)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Antonio da Silva (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LEITE DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 183-85.2006.811.0031, Protocolo 

6555, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-47.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000239-47.2019.8.11.0031 REQUERENTE: JEFFERSON SOUSA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. I – Certifique-se a 

tempestividade. II - Intime-se o recorrido para apresentar as suas 

Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. III - Após, 

remetam-se os autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais com as 

nossas homenagens. IV – Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000040-88.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI SABRINA DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARYS GABRIELLA BALDISSERA OAB - PR69897 (ADVOGADO(A))

ANNA CLAUDIA LAVORATTI OAB - PR80157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO RONQUE (TESTEMUNHA)

UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENEIDA TAVARES DE LIMA FETTBACK OAB - PR14878 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000040-88.2020.8.11.0031 LITISCONSORTE: DANIELI SABRINA DOS 

SANTOS LITISCONSORTE: UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO TESTEMUNHA: FABRICIO RONQUE Vistos etc. 

Designo a audiência para o dia 07 (sete) de maio de 2020, às 13h30min. 

Intime-se pessoalmente a testemunha EVERTON CASARIN para 

comparecimento. Intimem-se as partes via DJE. Alcançada a finalidade, ou 

certificado a impossibilidade de cumprimento, devolva-se à origem, 

consignadas as homenagens deste Juízo. Às providências. 

NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-96.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000238-96.2018.8.11.0031 REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL Vistos etc. Expeça-se alvará judicial em favor da parte 
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requerente, conforme requerido na última petição . Após o levantamento 

dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 12 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-23.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000260-23.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ADRIANA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o 

embargado para apresentação de Contrarrazões no prazo legal. Após, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 12 de março 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-67.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR VIEIRA DE JESUS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000270-67.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ADEMIR VIEIRA DE JESUS 

SOBRINHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o 

embargado para apresentação de Contrarrazões no prazo legal. Após, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 12 de março 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000125-11.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000125-11.2019.8.11.0031 REQUERENTE: PAULA CRISTINA DE JESUS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Intime-se o embargado para 

apresentação de Contrarrazões no prazo legal. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 12 de março de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000012-28.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000012-28.2017.8.11.0031 EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se 

pessoalmente por meio de oficial de justiça a Procuradora do Estado, Dra. 

Ana Cristina Costa de Almeida Barbiero Teixeira, para que comprove, no 

prazo de 15 dias, a devida inclusão no Sistema FIPLAN do crédito em face 

da Fazenda Pública Estadual, conforme relatado na petição de ID 

29070175, sob as penas da lei. Intime-se a PGE/MT via sistema, devendo o 

órgão promover o direcionamento do feito à referida Procuradora, para 

fins de cumprimento da presente ordem judicial, acaso a remessa 

eletrônica recaia sob a responsabilidade de outro Procurador do Estado. 

Expeça-se o mandado de intimação e a carta precatória. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 12 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-77.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000054-77.2017.8.11.0031 REQUERENTE: KASSIO BARBOSA DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT Vistos etc. Converta-se a classificação do presente 

processo para cumprimento de sentença / execução com as anotações 

de praxe. Intime-se a parte executada para no prazo de 15 dias pagar a 

dívida com os acréscimos legais (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95). Frise-se 

que a parte executada somente poderá opor embargos à execução, nos 

próprios autos do processo de execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da garantia do juízo, seja por meio de depósito judicial ou 

penhora online positiva (na totalidade da dívida), nos termos do Enunciado 

117 do Fonaje. Advirta-se que no caso de não pagamento da dívida no 

aludido prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, nos termos do art. 523, §1º do NCPC. No caso de não pagamento 

do débito no aludido prazo, retornem os autos conclusos para realização 

de penhora online via BACENJUD, sem prejuízo ainda de outras medidas 

c o e r c i t i v a s .  C U M P R A - S E  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

M A N D A D O / N O T I F I C A Ç Ã O / O F Í C I O / C A R T A  P R E C A T Ó R I A . 

NORTELÂNDIA/MT, 12 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 35671 Nr: 728-43.2015.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariozan Alves de Oliveira, Rosemar Alves de 

Souza, Edna Pereira Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 
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OAB:23144/O

 Vistos etc.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar 

a prática, em tese, do crime de desobediência, praticado por MARIOZAN 

ALVES DE OLIVEIRA e EDNA PEREIRA CORREA.

Entrementes, compulsando os autos, constata-se que os indiciados 

cumpriram o termo da proposta de transação penal ofertada às fls. 47/48, 

conforme certidão de fl. 71, sendo de rigor, pois, a extinção da sua 

punibilidade.

Instado a manifestar-se o representante do Ministério Público, requereu a 

extinção de punibilidade dos indiciados, vez que houve o cumprimento 

integral da suspensão condicional do processo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 84, parágrafo único, da Lei nº. 

9.099/95, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do fato, ante o 

cumprimento da transação penal.

Cientifique-se o Ministério Público.

Desde já, nomeio o Dr. Luiz Eduardo Piroseli, OAB-MT 23.144/O, para 

receber a intimação do réu acerca da sentença via DJE, nos termos 

previstos na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de 

Justiça - CNGC, que disciplina em seu art. 1387 que será dispensada a 

intimação pessoal do réu nos casos de sentença extintiva da punibilidade 

[art. 1387 - na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando à 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato], tal como, arbitro 

em favor do Defensor Dativo nomeado especificamente para realização 

deste ato, a importância de 02 URH´s, devendo ser expedida a devida 

certidão de honorários.

Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação 

Estadual e Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações 

pertinentes, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, 

na distribuição.

P.I.C.

Expeça-se o adequado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46225 Nr: 208-44.2019.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenita Gino de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, c/c o 

artigo 103 do Código Penal JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AUTOR 

DO FATO, ante a ausência de representação da vítima e decorrência do 

prazo decadencial.Cientifique-se o Ministério Público.Desde já, nomeio o 

Dr. Luiz Eduardo Piroseli, OAB-MT 23.144/O, para receber a intimação do 

réu acerca da sentença via DJE, nos termos previstos na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que 

disciplina em seu art. 1387 que será dispensada a intimação pessoal do 

réu nos casos de sentença extintiva da punibilidade [art. 1387 - na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando à intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato], tal como, arbitro em favor do Defensor Dativo 

nomeado especificamente para realização deste ato, a importância de 02 

URH´s, devendo ser expedida a devida certidão de honorários.Certificado 

o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual e 

Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, em 

seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.P.I.C.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia 

des ta  dec isão  como o  necessár io  MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48131 Nr: 998-28.2019.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil Nogueira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA NATHALY VELASCO 

SILVA MARQUES - OAB:23959/O

 Vistos etc.

1. Dispensado o relatório, a teor do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/1995, 

passo, desde logo, à fundamentação e à parte dispositiva desta sentença.

2. Afere-se que o Ministério Público ofertou proposta de transação penal, 

a qual foi, expressamente, aceita pelo autor do fato em audiência 

preliminar de conciliação, donde nos resta, apenas, homologar o benefício.

3. HOMOLOGO, por sentença, para que produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, A TRANSAÇÃO PENAL CELEBRADA, constante do termo 

de audiência preliminar de fls. 27/27-verso, a qual se torna parte 

integrante deste decisum para todos os efeitos legais, e, por 

consequência, com fundamento no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

APLICO ao indiciado JAMIL NOGUEIRA DE JESUS, já qualificado, a medida 

alternativa nos termos da proposta ministerial, considerado o 

preenchimento dos requisitos legais, não importando em reincidência, 

sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no 

prazo de 05 (cinco) anos.

Pelos serviços prestados em sede de audiência, confirmo a decisão de 

fls. 27/27-verso, fixando o equivalente a 01 (um) URH a ser suportado 

pela Fazenda Pública.

 Fica ciente o beneficiário de que a extinção da punibilidade fica 

condicionada ao cumprimento do avençado, devendo o autor do fato 

comprová-lo nos autos, pois o descumprimento injustificado poderá 

ensejar o prosseguimento do feito com o oferecimento de denúncia e 

designação de audiência de instrução e julgamento.

Adimplida integralmente, venha concluso para a declaração de extinção da 

punibilidade.

P.I.C.

Expeça-se o adequado.

SERVE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO como o necessário 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/ OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA/TÍTULO 

EXECUTIVO.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000092-38.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

R. Z. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000092-38.2019.8.11.0090 AUTOR(A): RAFAELA ZANETTI PAPINI REU: 

ERNESTO GARCIA MACHADO Vistos. Trata-se de ação de divórcio, 

cumulada com alimentos, regulamentação de visitas e partilha de bens 

envolvendo as partes em epígrafe. Inicial e documentos em ID 18082035. 

Tutela de urgência deferida parcialmente ao ID 18194953. Contestação 

apresentada em ID. 26191407. A parte autora solicitou declínio da 

competência em virtude de sua mudança de domicílio. (ID 28611027) 

Instado a opinar, o parquet pugnou pela declinação da competência, em 

consonância ao pedido retro (ID 29078999). É o relato necessário. 

Fundamento e DECIDO. Com efeito, o art. 43 do CPC prevê a perpetuatio 

jurisdictionis, regra segundo a qual a competência, uma vez fixada, não 

será mais modificada independentemente de alteração por causa 

superveniente do estado de fato ou de direito. Trata-se de norma jurídica 

cujo escopo é conferir estabilidade ao processo. Cumpre salientar que 

segundo a jurisprudência hodierna do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 
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“nos processos que envolvem interesses de menores, as medidas devem 

ser tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de 

quaisquer questões (STJ 2º S, CC n. 114.782/RS, Rel. Min Nancy 

Andrighi)”. Destarte, nas ações que envolverem interesses de 

criança/adolescente, como o caso em voga, desde que não haja objetivos 

escusos por qualquer das partes, a alteração superveniente do domicílio 

do responsável pelo menor excepciona a regra da perpetuatis 

jurisdictionis, haja vista ser a solução que melhor satisfaz o pleno acesso 

à justiça. Sem delongas despiciendas, de acordo com o artigo 53, inciso I, 

alínea "a", dp CPC, o juiz competente será determinado pelo domicílio do 

genitor guardião do menor. Considerando que atualmente a genitora e a 

infante residem na Comarca de Sinop, diante do melhor interesse da 

criança/adolescente, com o escopo de propiciar o acesso à Justiça com 

maior facilidade, a medida de rigor é declinar da competência. Ante o 

exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando 

a remessa destes autos ao Juízo de Família da Comarca de Sinop-MT. 

Decorrido o prazo recursal, procedam-se às baixas necessárias e 

providencie-se a remessa dos autos ao Juízo competente. INTIMEM-SE. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura 

Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000092-38.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

R. Z. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000092-38.2019.8.11.0090 AUTOR(A): RAFAELA ZANETTI PAPINI REU: 

ERNESTO GARCIA MACHADO Vistos. Trata-se de ação de divórcio, 

cumulada com alimentos, regulamentação de visitas e partilha de bens 

envolvendo as partes em epígrafe. Inicial e documentos em ID 18082035. 

Tutela de urgência deferida parcialmente ao ID 18194953. Contestação 

apresentada em ID. 26191407. A parte autora solicitou declínio da 

competência em virtude de sua mudança de domicílio. (ID 28611027) 

Instado a opinar, o parquet pugnou pela declinação da competência, em 

consonância ao pedido retro (ID 29078999). É o relato necessário. 

Fundamento e DECIDO. Com efeito, o art. 43 do CPC prevê a perpetuatio 

jurisdictionis, regra segundo a qual a competência, uma vez fixada, não 

será mais modificada independentemente de alteração por causa 

superveniente do estado de fato ou de direito. Trata-se de norma jurídica 

cujo escopo é conferir estabilidade ao processo. Cumpre salientar que 

segundo a jurisprudência hodierna do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“nos processos que envolvem interesses de menores, as medidas devem 

ser tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de 

quaisquer questões (STJ 2º S, CC n. 114.782/RS, Rel. Min Nancy 

Andrighi)”. Destarte, nas ações que envolverem interesses de 

criança/adolescente, como o caso em voga, desde que não haja objetivos 

escusos por qualquer das partes, a alteração superveniente do domicílio 

do responsável pelo menor excepciona a regra da perpetuatis 

jurisdictionis, haja vista ser a solução que melhor satisfaz o pleno acesso 

à justiça. Sem delongas despiciendas, de acordo com o artigo 53, inciso I, 

alínea "a", dp CPC, o juiz competente será determinado pelo domicílio do 

genitor guardião do menor. Considerando que atualmente a genitora e a 

infante residem na Comarca de Sinop, diante do melhor interesse da 

criança/adolescente, com o escopo de propiciar o acesso à Justiça com 

maior facilidade, a medida de rigor é declinar da competência. Ante o 

exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando 

a remessa destes autos ao Juízo de Família da Comarca de Sinop-MT. 

Decorrido o prazo recursal, procedam-se às baixas necessárias e 

providencie-se a remessa dos autos ao Juízo competente. INTIMEM-SE. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura 

Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000092-38.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

R. Z. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000092-38.2019.8.11.0090 AUTOR(A): RAFAELA ZANETTI PAPINI REU: 

ERNESTO GARCIA MACHADO Vistos. Trata-se de ação de divórcio, 

cumulada com alimentos, regulamentação de visitas e partilha de bens 

envolvendo as partes em epígrafe. Inicial e documentos em ID 18082035. 

Tutela de urgência deferida parcialmente ao ID 18194953. Contestação 

apresentada em ID. 26191407. A parte autora solicitou declínio da 

competência em virtude de sua mudança de domicílio. (ID 28611027) 

Instado a opinar, o parquet pugnou pela declinação da competência, em 

consonância ao pedido retro (ID 29078999). É o relato necessário. 

Fundamento e DECIDO. Com efeito, o art. 43 do CPC prevê a perpetuatio 

jurisdictionis, regra segundo a qual a competência, uma vez fixada, não 

será mais modificada independentemente de alteração por causa 

superveniente do estado de fato ou de direito. Trata-se de norma jurídica 

cujo escopo é conferir estabilidade ao processo. Cumpre salientar que 

segundo a jurisprudência hodierna do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“nos processos que envolvem interesses de menores, as medidas devem 

ser tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de 

quaisquer questões (STJ 2º S, CC n. 114.782/RS, Rel. Min Nancy 

Andrighi)”. Destarte, nas ações que envolverem interesses de 

criança/adolescente, como o caso em voga, desde que não haja objetivos 

escusos por qualquer das partes, a alteração superveniente do domicílio 

do responsável pelo menor excepciona a regra da perpetuatis 

jurisdictionis, haja vista ser a solução que melhor satisfaz o pleno acesso 

à justiça. Sem delongas despiciendas, de acordo com o artigo 53, inciso I, 

alínea "a", dp CPC, o juiz competente será determinado pelo domicílio do 

genitor guardião do menor. Considerando que atualmente a genitora e a 

infante residem na Comarca de Sinop, diante do melhor interesse da 

criança/adolescente, com o escopo de propiciar o acesso à Justiça com 

maior facilidade, a medida de rigor é declinar da competência. Ante o 

exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando 

a remessa destes autos ao Juízo de Família da Comarca de Sinop-MT. 

Decorrido o prazo recursal, procedam-se às baixas necessárias e 

providencie-se a remessa dos autos ao Juízo competente. INTIMEM-SE. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura 

Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000006-33.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE FERREIRA SOARES DA SILVA OAB - 063.448.271-81 

(REPRESENTANTE)

REGIS RODRIGUES RIBEIRO OAB - MT4936-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

D. (REU)

 

Certidão de Redesignação de Audiência Considerando o artigo 139, inciso 

V, e o artigo 334 do CPC, a Resolução n° 125 do CNJ, bem como a 

determinação do MM juiz, REDESIGNO para o dia 07 DE ABRIL DE 2020, Às 

13:00; a audiência posteriormente agendada. O referido é verdade e dou 

fé. Observação: Deverá(Ão) O(A, S) Intimados/Notificados(A, S) 

Comparecer(Em) Devidamente trajados(A, S) e portando Documentos 

Pessoais. Nova Canaã do Norte – MT, 28 de FEVEREIRO de 2020. Keith 

Charlene dos Santos Conciliadora

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57666 Nr: 1683-23.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE BIANCONI WELCHEK CARGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CARGNIN, WILLIANS CARGNIN, 

WILSON RODRIGO CARGNIN, LEILA CARGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILTER CARLOS MENCK 

DIRCKSEN - OAB:46361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 Vistos.

Denota-se que à ref. 42 foram opostos embargos de declaração, cuja 

tempestividade fora reconhecida à ref. 43.

À ref. 46 fora também opostos embargos de declaração, desta vez pela 

parte requerida.

No tocante aos embargos de ref. 42, INTIME-SE a parte embargada para 

apresentar defesa.

Quanto aos embargos de ref. 46, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade. Em sendo positivo, INTIME-SE igualmente a outra parte 

embargada para manifestação.

Empós, tornem os autos conclusos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56994 Nr: 1326-43.2017.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

Expedido Por Determinação da MM. Juiz de Direito Ricardo Frazon 

Menegucci

AUTOS N.º 1326-43.2017.811.0090 – código 56994

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

VÍTIMA: JANAINA DA SILVA CUPERTINO

PARTE REQUERIDA: SANDRO DIEHL CASTILHO

INTIMANDO: SANDRO DIEHL CASTILHO, Rg: 21830541, Filiação: Miria Diehl 

Castilho e Davi Castilho, brasileiro(a), natural de Colider-MT, solteiro(a), 

seriços gerais, Telefone (66) 99609-1655, Endereço: Av Amazonas, 194, 

Bairro: Centro, Cidade: Nova Canaã do Norte-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido SANDRO DIEHL CASTILHO, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. I – RELATÓRIO. Trata-se de medidas protetivas 

requeridas pela ofendida, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em 

caráter de urgência, haja vista as necessidades assecuratórias em 

relação à vítima. As medidas pleiteadas foram deferidas de forma parcial 

ou total. Em razão do lapso temporal decorrido desde a data da concessão 

das medidas protetivas, determinou-se a intimação pessoal da ofendida 

para se manifestar quanto à manutenção daquelas. Contudo, a autora 

devidamente intimada, quedou-se inerte ou deixou de ser intimada por não 

ter sido encontrada e, assim, sequer se manifestou a respeito. O Ministério 

Público manifestou-se pela extinção do feito. II – FUNDAMENTAÇÃO. O 

processo deve ser extinto com resolução do mérito. É que, outrora 

concedidas as medidas protetivas de urgência, agora a ofendida 

demonstra desinteresse na manutenção delas, não havendo qualquer 

informação nos autos de eventual descumprimento por parte do agressor. 

Então, verificada a atual desnecessidade das medidas protetivas, seja 

pelo fato de a vítima ter se manifestado pela prescindibilidade delas, seja 

pelo fato de não ter se manifestado a seu respeito, seja pelo fato de não 

ter informado o seu atual endereço, é justo se presumir a superação do 

estado de crise, a revelar que a concessão daquelas (medidas protetivas 

de urgência) era o próprio mérito da demanda. No respeitante: “VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. (...) EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. (...) Por fim, quanto à extinção do processo, se o pedido 

restringiu-se à concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o 

próprio mérito da ação, sob o ponto de vista processual com os contornos 

da Lei 10.340/2006, não há irregularidade na decisão que extinguiu o 

processo com julgamento de mérito. (...)” (TJDF - Processo nº 

2009.02.1.005612-6 (472090), 1ª Turma Criminal do TJDFT, Rel. Leila 

Arlanch. unânime, DJe 18.01.2011). III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

com o alcance da providência almejada, em consonância com parecer 

ministerial, REVOGO as medidas protetivas determinadas nos autos e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do NCPC. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS. Intimem-se o autor do fato e a vítima desta 

decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 257, 

inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se. Cumpra-se.”

Eu, Técnico Judiciário, Carlos Felipe Alves Moreira de Lima, Matrícula n. 

40.939, digitei.

 Nova Canaã do Norte - MT, 11 de março de 2020.

Deikson Lourenço dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45592 Nr: 979-83.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos advogados da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57666 Nr: 1683-23.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE BIANCONI WELCHEK CARGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CARGNIN, WILLIANS CARGNIN, 

WILSON RODRIGO CARGNIN, LEILA CARGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILTER CARLOS MENCK 

DIRCKSEN - OAB:46361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819
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 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE para que 

APRESENTE DEFESA diante da oposição de embargos de declaração de 

ref: 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 48647 Nr: 239-23.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO FERNANDES DA SILVEIRA, ANA MARIA 

GALDINO FERNANDES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO LUIZ CESAR DE 

CASTRO, TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o 

pedido de concessão de benefício da justiça gratuita se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

Com efeito, os contratos de compra e venda, bem como a escritura 

juntados às fls. 16/23, atestam que a parte autora exerce atividade 

econômica correlata à exploração da pecuária – aliás, foi assim que se 

qualificou nos autos.

Nesta senda, há elementos nos autos que denotam que os impetrantes 

não preenchem os requisitos legais para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Assim, REVOGO o benefício da gratuidade anteriormente 

deferida.

Por orientação do art. 99, § 2º, do CPC, INTIMEM-SE os autores para que 

recolham as custas processuais, sob penas legais.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 63392 Nr: 2451-46.2017.811.0090

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON FAGUNDES JACOME – ME, EDILSON 

FAGUNDE JACOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 456, § 1º, 

da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55875 Nr: 731-44.2017.811.0090

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Joares Mendes, VALDECIR VIEIRA LIMA, Valter Ines da 

Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sebastião Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Vistos.

Defiro parcialmente os pleitos ministeriais à Ref: 54.

Inicialmente, verifica-se que a parte querelada possui advogado 

constituído, conforme instrumento procuratório acostado à Ref: 37. Assim, 

deixo de intimá-la pessoalmente a fim de informar se pretende constituir 

advogado ou se este Juízo deve nomear-lhe um defensor dativo.

DECRETO A REVELIA do acusado, pois que, devidamente citado, deixou 

decorrer o prazo sem apresentação de resposta à acusação, conforme 

certidão de Ref: 46, nos termos do art. 367 do CPP.

Ante o teor da certidão supracitada, DETERMINO a intimação do(a) 

advogado constituído da parte querelada, uma vez mais, para que 

apresente resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa, nos termos dos arts. 264 e 265 do Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48827 Nr: 314-62.2015.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENE BONIFÁCIO DE FARIA PENÂS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Verifica-se que a parte executada indicou bem imóvel para penhora (Ref: 

31) que, conforme avaliação (Ref: 51), não satisfaz a dívida existente.

A parte exequente aceitou o imóvel oferecido no valor avaliado pela 

Prefeitura (Ref: 51), requereu a realização de cálculos pela Contadoria 

decotando-se o valor da avaliação imobiliária e a penhora em dinheiro por 

meio do sistema Bacenjud do valor remanescente, além da aplicação de 

multa sucumbencial pelos cálculos apresentados pela parte executada 

(Ref: 57).

Compulsando os autos, verifico que há pedidos de gratuidade da justiça 

ainda não analisados formulados tanto pela parte exequente quanto pela 

parte executada, pedidos que lhes DEFIRO porque presumida a 

hipossuficiência, em razão de se tratar de execução de alimentos, 

consoante o art. 98 e seguintes do NCPC.

Antes de se analisar os pedidos da parte exequente, como o imóvel 

ofertado pela parte executada foi avaliado em R$ 11.315,47 (onze mil, 

trezentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), o que contrasta 

com o valor por ela atribuído de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 

considerando que aquela (parte exequente) já se manifestou e não se 

insurgiu quanto a isso, tem-se que aceitou o importe apurado. Assim, 

intime-se a parte executada para se manifestar a respeito no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 477, § 1º, do NCPC.

Caso ela (parte executada) concorde com o valor atribuído ao imóvel pela 

Prefeitura Municipal, desde já DEFIRO o pedido da parte exequente e 

determino a remessa dos autos à Contadoria para o cálculo do valor 

atualizado do débito, decotando-se o importe da avaliação do imóvel 

oferecido em pagamento pela parte executada.

Em qualquer hipótese, aquiescendo ela ou insurgindo-se, venham-me os 

autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53555 Nr: 1846-37.2016.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA AMORIM LEAL DOS ANJOS, CLAUDEMIR 

ROSSETO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO SOUZA PAVONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O, NEILSON FAUSTO BUZATO - OAB:23643/B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Intimação do Dr. Antônio Calzolari - OAB n. 21.254/O acerca de sua 

Nomeação, Conforme despacho abaixo:"Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 57, em razão da desativação da Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio como defensor dativo da parte devedora 

embargante, o nobre causídico, Dr. ANTONIO CALZOLARI - OAB/MT nº 

21.254/O, cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para se manifestar sobre os embargos opostos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1023, § 2º, do NCPC.l.
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 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56934 Nr: 1294-38.2017.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 INTIMAÇÃO do Dr. Antônio Calzolari - OAB n. 21.254/O acerca de sua 

NOMEAÇÃO como Defensor Dativo, conforme despacho a seguir 

transcrito: "Vistos. Ante a renúncia do(a) defensor(a) dativo(a) Dr(a). 

Maria Ercília Cotrim Garcia Stropa - OAB/MT nº 8048/B (Ref: 36) e da 

desativação de Defensoria Pública nesta Comarca, conforme Ofício nº 

31/2017/DPE/M, REVOGO a nomeação de Ref: 29 e nomeio como 

defensor(a) dativo(a) da parte autora, para prosseguir no feito, o(a) nobre 

causídico(a) Dr(a). Antonio Calzolari - OAB/MT nº 21.254/O, cuja verba 

honorária será fixada ao final do processo. Deixo de fixar honorários 

advocatícios em favor da causídica anteriormente nomeada Dr(a). Maria 

Ercília Cotrim Garcia Stropa (OAB/MT nº 8048/B), pois que nenhum ato foi 

praticado. Intime-se pessoalmente o nobre causídico, Dr. Antonio Calzolari, 

sobre o teor da nomeação, bem ainda para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informar se aceita a proposta de acordo apresentada pela parte requerida 

à Ref: 26. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50910 Nr: 241-56.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DE JESUS AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 (...). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na ação penal e, por consequência, CONDENO o acusado 

AUGUSTO DE JESUS AUGUSTO por infração ao art. 306 da Lei 9.503/97, 

e o ABSOLVO da imputação do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro 

com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.IV - 

DOSIMETRIA DA PENANos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar a pena.A culpabilidade é normal à espécie; o réu possui 

mau antecedente decorrente de condenação por homicídio simples (art. 

121, “caput”, do CP) à pena de 4 (quatro) anos de reclusão em regime 

inicial aberto, sentença transitada em julgado em 23/03/2004 nos autos nº 

3285-89.2003.811.0009 - Código: 19034, da Comarca de Colíder, já 

superado o lapso depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal; ausente 

informações quanto à conduta social, personalidade, motivo, 

circunstâncias e consequências do crime identicamente normais para o 

tipo. Assim, fixo presente apenas uma circunstância judicial desfavorável 

(mau antecedente), fixo a pena-base em 1/8 (um oitavo) acima do mínimo, 

em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) 

dias-multa, além de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de suspensão ou 

proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor, esta última na forma do art. 293, “caput”, da Lei 9.503/97.Não 

há circunstâncias agravantes.Presente a circunstância atenuante da 

confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código 

Penal, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), o que faz retornar ao mínimo legal 

de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de 

suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor, na aplicação conjunta das Súmulas 231 e 545 do 

Superior Tribunal de Justiça:“Súmula 231 do STJ: A incidência da 

circunstância atenuante não pode (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34468 Nr: 623-30.2008.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEILSON DE MELO VELOSO, LEANDRO 

MARQUES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 22 de junho de 2020, às 15h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas 

pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu.PROCEDA-SE com a 

atualização na distribuição do feito, obedecendo-se o que determina a 

CNGC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010024-43.2010.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RICARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA SILVA CASSAVARA OAB - MT0014596D (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Nos termos do artigo 701, 

XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a 

parte exequente para se manifestar quanto a certidão do oficial de Justiça 

de id. 29175795.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010023-24.2011.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIANO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU APARECIDO MARTINELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada DIRCEU APARECIDO MARTINELLI acerca 

da realização da penhora de id. 21854250 para, querendo, no prazo legal 

apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-64.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010203-64.2016.8.11.0090. REQUERENTE: MANOEL MESSIAS DE SOUZA 

ALVES REQUERIDO: VIVO SA Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 
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NCPC. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por MANOEL MESSIAS DE SOUZA ALVES em desfavor 

de VIVO S/A. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório 

subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. A parte autora afirma ter recebido um chip de telefonia celular 

de seu amigo Geovane Ciriaco dos Santos, passando a utilizá-lo desde 

maio de 2010. Diz ter adquirido o plano Vivo Controle em 2014, mas, desde 

junho de 2016, a parte ré teria deixado de cumprir com o pactuado. Relata 

ter entrado em contato com esta a fim de cancelar o plano, o que lhe foi 

vedado por não ser cadastrado na linha. Além da circunstância incomum - 

cessão indefinida de linha de telefonia celular -, a parte autora sequer 

explicou o fato de não ter encontrado o declinado amigo, nem mesmo 

apresentou procuração particular para representá-lo. De outro lado, não 

se pode imputar qualquer vício na prestação do serviço à parte ré, 

notadamente por ser vedado que terceiro estranho intervenha na relação 

consumerista. Para que se possa falar em eventual inversão do ônus da 

prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 24 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-95.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DAS GRACAS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000030-95.2019.8.11.0090. REQUERENTE: LUIZ DAS GRACAS DE 

MEDEIROS REQUERIDO: TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Reclamação proposta por 

LUIZ DAS GARÇAS DE MEDEIROS em face de TRANSET TRANSPORTES. 

A parte reclamante requereu a desistência da ação, conforme pedido 

constante no ID 19037933. Assim, entendo que deve aplicado o 

ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGAR 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro legal no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-95.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DAS GRACAS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000030-95.2019.8.11.0090. REQUERENTE: LUIZ DAS GRACAS DE 

MEDEIROS REQUERIDO: TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Reclamação proposta por 

LUIZ DAS GARÇAS DE MEDEIROS em face de TRANSET TRANSPORTES. 

A parte reclamante requereu a desistência da ação, conforme pedido 

constante no ID 19037933. Assim, entendo que deve aplicado o 

ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz 
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seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGAR 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro legal no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-33.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SANIVALDO JOSE DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010218-33.2016.8.11.0090. REQUERENTE: SANIVALDO JOSE DE FARIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por 

SANIVALDO JOSÉ DE FARIA em face de ENERGISA MATO GROSSO, em 

que alega que compareceu à agência da requerida no dia 21 de novembro 

de 2016, para solicitar a transferência da unidade consumidora objeto da 

lide para seu nome, já que seu vizinho, titular da unidade, iria embora. 

Contudo, sem qualquer comunicação a requerida realizou o corte do 

fornecimento. Os pedidos formulados pela parte autora não merece 

prosperar. Isso porque verifico que a parte autora não instruiu os autos 

com elementos suficientes para melhor análise da demanda, ou seja, 

pedido de transferência da unidade consumidora para seu nome, a fim de 

demonstrar ato ilícito da requerida. Ademais, a requerida comprovou pelos 

documentos juntados à contestação que houve apenas o desligamento da 

unidade consumidora a pedido do terceiro titular, não havendo pedido de 

transferência da unidade consumidora para a parte autora. A possibilidade 

de inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o 

CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-33.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SANIVALDO JOSE DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010218-33.2016.8.11.0090. REQUERENTE: SANIVALDO JOSE DE FARIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por 

SANIVALDO JOSÉ DE FARIA em face de ENERGISA MATO GROSSO, em 

que alega que compareceu à agência da requerida no dia 21 de novembro 

de 2016, para solicitar a transferência da unidade consumidora objeto da 

lide para seu nome, já que seu vizinho, titular da unidade, iria embora. 

Contudo, sem qualquer comunicação a requerida realizou o corte do 

fornecimento. Os pedidos formulados pela parte autora não merece 

prosperar. Isso porque verifico que a parte autora não instruiu os autos 

com elementos suficientes para melhor análise da demanda, ou seja, 

pedido de transferência da unidade consumidora para seu nome, a fim de 

demonstrar ato ilícito da requerida. Ademais, a requerida comprovou pelos 

documentos juntados à contestação que houve apenas o desligamento da 

unidade consumidora a pedido do terceiro titular, não havendo pedido de 

transferência da unidade consumidora para a parte autora. A possibilidade 

de inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o 

CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-75.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR DA SILVA FUNERARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANDRE DA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010006-75.2017.8.11.0090. REQUERENTE: MARCOS CESAR DA SILVA 

FUNERARIA - ME REQUERIDO: GUSTAVO ANDRE DA COSTA SANTOS I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 
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no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

MARCOS CESAR DA SILVA FUNERÁRIA –ME em face de GUSTAVO 

ANDRÉ DA COSTA SANTOS. Sustenta a parte autora que forneceu 

serviços funerários à parte ré no valor total de R$11.260,00 (onze mil, 

duzentos e sessenta reais), que não foram quitados, juntando aos autos 

nota fiscal. A parte ré contesta alega que os valores serão pagos quando 

da partilha dos bens deixados pelo de cujus. Em atenta análise aos fatos 

apresentados e valorando as provas apresentadas pelo autor, resta 

demonstrado a existência do débito, mormente porque incontroverso ante 

as alegações da parte ré. Assim, tendo comprovado a parte autora o 

direito ao crédito por meio das notas fiscais e inexistindo provas 

suficientes a desconstituir o direito da parte autora, tenho que esta faz jus 

ao percebimento de tal crédito no valor total de R$11.260,00 (onze mil, 

duzentos e sessenta reais), devidamente acrescido de juros e correção 

monetária. III – DISPOSITIVO Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o reclamado 

a pagar à parte autora as importâncias de R$11.260,00 (onze mil, 

duzentos e sessenta reais), correção monetária pelo INPC a partir do 

efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ (vencimento das notas 

fiscais) e juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-75.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR DA SILVA FUNERARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANDRE DA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010006-75.2017.8.11.0090. REQUERENTE: MARCOS CESAR DA SILVA 

FUNERARIA - ME REQUERIDO: GUSTAVO ANDRE DA COSTA SANTOS I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

MARCOS CESAR DA SILVA FUNERÁRIA –ME em face de GUSTAVO 

ANDRÉ DA COSTA SANTOS. Sustenta a parte autora que forneceu 

serviços funerários à parte ré no valor total de R$11.260,00 (onze mil, 

duzentos e sessenta reais), que não foram quitados, juntando aos autos 

nota fiscal. A parte ré contesta alega que os valores serão pagos quando 

da partilha dos bens deixados pelo de cujus. Em atenta análise aos fatos 

apresentados e valorando as provas apresentadas pelo autor, resta 

demonstrado a existência do débito, mormente porque incontroverso ante 

as alegações da parte ré. Assim, tendo comprovado a parte autora o 

direito ao crédito por meio das notas fiscais e inexistindo provas 

suficientes a desconstituir o direito da parte autora, tenho que esta faz jus 

ao percebimento de tal crédito no valor total de R$11.260,00 (onze mil, 

duzentos e sessenta reais), devidamente acrescido de juros e correção 

monetária. III – DISPOSITIVO Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o reclamado 

a pagar à parte autora as importâncias de R$11.260,00 (onze mil, 

duzentos e sessenta reais), correção monetária pelo INPC a partir do 

efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ (vencimento das notas 

fiscais) e juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-45.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010008-45.2017.8.11.0090. REQUERENTE: CLAUDENIR LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Preliminar de inépcia da inicial e 

falta de interesse de agir Deixo de acolher as preliminares em virtude do 

direito constitucional de ação, estando a presente reclamação em ordem. 

II.2 - Mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 

330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por CLAUDENIR LOPES 

DOS SANTOS em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em que 

alega que tentou refinanciar o veículo do seu conhecido com a reclamada, 

contudo, não obteve êxito. Assim, após este fato está recebendo 

constantemente cobranças da requerida, ao passo que não tem obrigação 

com o contrato. Em contestação a defesa alega que a parte não possui 

relação jurídica com a mesma e que não trouxe provas do alegado. Os 

pedidos formulados pela parte autora não merecem prosperar. Isso 

porque verifico que a parte autora não instruiu os autos com elementos 

suficientes para melhor análise da demanda, ou seja, comprovou as 

supostas cobranças indevidas o que facilmente poderia ser realizado com 

testemunhas ou protocolos de reclamação à requerida. A possibilidade de 

inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC 

autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe sendo possível a produção de 

prova negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-45.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010008-45.2017.8.11.0090. REQUERENTE: CLAUDENIR LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Preliminar de inépcia da inicial e 

falta de interesse de agir Deixo de acolher as preliminares em virtude do 

direito constitucional de ação, estando a presente reclamação em ordem. 

II.2 - Mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 

330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por CLAUDENIR LOPES 

DOS SANTOS em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em que 

alega que tentou refinanciar o veículo do seu conhecido com a reclamada, 

contudo, não obteve êxito. Assim, após este fato está recebendo 

constantemente cobranças da requerida, ao passo que não tem obrigação 

com o contrato. Em contestação a defesa alega que a parte não possui 

relação jurídica com a mesma e que não trouxe provas do alegado. Os 

pedidos formulados pela parte autora não merecem prosperar. Isso 

porque verifico que a parte autora não instruiu os autos com elementos 

suficientes para melhor análise da demanda, ou seja, comprovou as 

supostas cobranças indevidas o que facilmente poderia ser realizado com 

testemunhas ou protocolos de reclamação à requerida. A possibilidade de 

inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC 

autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe sendo possível a produção de 

prova negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-14.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CRISTINA RODRIGUES (REQUERENTE)

JANDERSON JOSE LOMBARDI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010023-14.2017.8.11.0090. REQUERENTE: JANDERSON JOSE LOMBARDI 

DE OLIVEIRA, NUBIA CRISTINA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por JANDERSON JOSÉ LOMBARDI DE OLIVEIRA e 

NUBIA CRISTINA RODRIGUES em face de BANCO DO BRASIL S.A. Diz, em 

síntese, que no dia 20/02/2017 efetuaram um depósito para José Manoel 

Pereira, conta 8061-6, agência 1710-8, Banco do Brasil no Estado do 

Pernambuco, contudo, fizeram erroneamente o depósito, pois era para ser 

depositado em outra conta que tem o mesmo número, mas que é do Banco 

Bradesco. Por esta razão entraram em contato com o reclamado que 

informou que não poderiam realizar a devolução, pois, o autor da conta 

era falecido e não podiam movimentá-la. Pois bem. Os pedidos formulados 

pela parte autora não merecem prosperar. Isso porque verifico que o 

depósito errôneo foi realizado pelos autores, ao que a instituição 

financeira reclamada não tem competência para movimentar conta de 

terceiros sem sua autorização. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEPÓSITO REALIZADO EM CONTA 

CORRENTE DE TERCEIRO - EQUÍVOCO COMETIDO PELO PRÓPRIO 

DEPOSITANTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA PELO 

JUÍZO SINGULAR – ALEGAÇÃO DE DEVER DE RESSARCIMENTO PELA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO 

APELADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prejuízo 

decorrente do crédito de valores em favor de terceiro corre 

exclusivamente por conta de quem indicou equivocadamente os dados da 

operação. Portanto, cabia ao Apelante, no momento do depósito, conferir 

os dados do beneficiário. Não o fazendo, assumiu o risco de eventual 

erro. Com efeito, inviável cobrar do Banco a restituição do valor, posto que 

o numerário, ao ser depositado em conta corrente diversa da pretendida, 

passou para a esfera de domínio do particular, terceiro que não faz parte 

desta relação processual. Portanto, se a empresa A.P.Oliveira Brito Cia 

Ltda ME foi a beneficiada com o crédito, somente ela tem poderes para 

efetuar a restituição da importância reclamada. Diante da ausência da 

ilicitude do ato, não há falar em indenização por danos morais. (N.U 

0011978-53.2009.8.11.0041, Ap 66839/2014, DESA.CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/10/2014, Publicado no DJE 07/10/2014) Desta forma, o pedido de 

restituição pelo reclamado é improcedente, fato este que não impossibilita 

a parte autora de demandar em face do titular da conta que recebeu 

equivocadamente os valores. Ainda, não havendo comprovado prática de 

ato ilícito, inexistente é o dever de indenizar. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 19/2020-NMV

 O EXMO. SR. DR. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA, MM. JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E,

 CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 17/2019-CM, que revoga o 

Provimento n. 10/2016/CM e o Provimento 09/2019/CM e estabelece o 

Plantão Regional no Primeiro Grau de jurisdição do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como no 

plantão semanal;

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro baixar portaria que 

estabeleça a escala de magistrados e servidores, incluindo, 

necessariamente, ao menos dois servidores, devendo um ser oficial de 

justiça, e promover as alterações dessa Escala a partir de solicitações de 

permutas ou outras intercorrências;

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº. 19/2020/DF expedida pela 

Comarca de Alta Floresta, que altera a escala do plantão regional do Polo 

IV, referente aos meses de FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2020;

 RESOLVE

 Art. 1º - ALTERAR a escala de plantão semanal e para os finais de 

semana e feriados, na Comarca de Nova Monte Verde, referente ao mês 

de MARÇO/2020 , da seguinte forma:

 Data

Classe

Juiz (a)

Servidor(a)/Gestor(a)

Servidor(a)/Oficial de Justiça

01/03/2020
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Final de Semana

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

02/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

03/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

04/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

05/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

06/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

07/03/2020

Final de Semana

Evandro Juarez Rodrigues

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

08/03/2020

Final de Semana

Evandro Juarez Rodrigues

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Márcio Jesus Gattiboni

09/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

10/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

11/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

12/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

13/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

14/03/2020

Final de Semana

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

15/03/2020

Final de Semana

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juliana Apª Arantes de Souza

Roberto Luiz Cecconello Júnior

16/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

17/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

18/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

19/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

20/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

21/03/2020

Final de Semana

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

22/03/2020

Final de Semana

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

23/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

24/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

25/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

26/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

27/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

28/03/2020

Final de Semana

Janaína Rebucci Dezanetti

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter

29/03/2020

Final de Semana

Janaína Rebucci Dezanetti

Edivan Cerqueira Viana

Wagner Erharter
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30/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

31/03/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Roberto Luiz Cecconello Júnior

CONTATOS

Nome

 Comarca

Vara

Telefone

Endereço

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

(66) 98403-9339

Prédio do Fórum

Edivan Cerqueira Viana

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98462-4155

Prédio do Fórum

Janice Schroeder

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98442-0088

Prédio do Fórum

Jaqueline Romeira Pacheco

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98421-8461

Prédio do Fórum

Josimar dos Santos

Nova Monte Verde

Vara Única

(66) 98452-0291

Prédio do Fórum

Juliana Aparecida Arantes de Souza

Nova Monte Verde

Vara Única

 (66) 98441-2868

Prédio do Fórum

Marcio Jesus Gattiboni

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98429-1828

Prédio do Fórum

Roberto Luiz Cecconello Júnior

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98447-4543

Prédio do Fórum

Wagner Erharter

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98413-6611

Prédio do Fórum

Evandro Juarez Rodrigues

Peixoto de Azevedo

2ª Vara

(66)99205-5365

Prédio do Fórum

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Alta Floresta

2ª Vara

(65)99688-9343

Prédio do Fórum

Janaina Rebucci Dezanetti

Alta Floresta

3ª Vara

(66)99930-0740

Prédio do Fórum

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Alta Floresta

Diretoria do Forum

(66)99233-8409

Prédio do Fórum

Roger Augusto Bim Donega

Alta Floresta

5ª Vara

(66)99695-6227

Prédio do Fórum

Tibério de Lucena Batista

Apiacás

Vara Única

(65)99329-7258

Prédio do Fórum

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Paranaíta

Vara Única

(66)99672-3601

Prédio do Fórum

 Art. 2º - PERMANECEM inalteradas as demais disposições contidas na 

Portaria 17/2020/DF.

 Art. 3º - DETERMINAR que seja encaminhada, pela Central de 

Administração, via malote digital ou e-mail, cópia da escala de plantão de 

magistrados e servidores desta Comarca e suas eventuais alterações à 

Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à 

Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso, ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria 

de Magistrados, às autoridades policiais locais e demais órgãos ou 

pessoas que possam ter interesse no seu conhecimento, bem como o 

cadastramento no sistema respectivo, conforme Ofício-Circular n. 

66/2019-CCGJ.

 Afixe-se no átrio do Fórum, no local de costume, para conhecimento 

público.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 12 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N.º 02/2020/DF/NMV.

 O ExmO. Sr. Dr. dante rodrigo aranha da silva, MM. juiz DE DIREITO e 

diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas Atribuições Legais, e,

 Considerando o disposto na Portaria n. 242/2013-C.Adm (DJE n. 9043), na 

Instrução Normativa 05/2014 /TJMT e Manual de Gestão Documental do 

Poder Judiciário/CNJ;

 Considerando a Listagem de Documentos Aptos à Eliminação nº. 

01/2020/CPAD/NMV, encaminhada pela Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos - CPAD desta Comarca, descrita no Anexo I 

deste Edital;

 Considerando a necessidade de dar efetividade à gestão arquivística e 

documental da Comarca de Nova Monte Verde;

 RESOLVE

 Art. 1º - TORNAR PÚBLICA, a relação de processos/documentos 

constantes do Anexo I do presente edital e dar ciência a quem possa 

interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação 

deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, se não houver oposição, 

o Setor de Arquivo do Fórum da Comarca de Nova Monte Verde eliminará 

os documentos judiciais e administrativos relacionados no referido anexo.

 Parágrafo Único - Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às 

suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças 

do processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e 

demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos da Comarca, nomeada pela Portaria 

56/2019/DF/NMV.

 Publique-se.
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 Afixe-se para conhecimento público.

 Nova Monte Verde, MT, 11 de março de 2020.

 (Assinado digitalmente)

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 ANEXO I

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE AUTOS E DOCUMENTOS

 EDITAL 02/2020/DF/NMV-DIRETORIA DO FORO

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE AUTOS E DOCUMENTOS

UNIDADE JUDICIÁRIA: VARA ÚNICA E JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA 

DE NOVA MONTE VERDE/MT

CLASSE PROCESSUAL: EXECUÇÃO FISCAL

Seq

Código do Processo

Numeração Única

Escaninho/Maço

1

38996

723-11.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Dalva Aparecida de Souza

2

40600

339-14.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Geraldo Rodrigues da Rocha

3

40678

417-08.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Santo Cristofero

4

40624

363-42.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Madalena dos Santos

5

40473

211-91.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Juliana Furlani Padua

6

40283

21-31.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Arlene Ana de Jesus Brito

7

40345

83-71.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Givanildo Barbosa Galindo

8

40582

321-90.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Reginaldo Marques Garcia

9

61343

1447-78.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Aparecida Silva

10

36993

109-40.2009.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Dionelda Brighenti Wons

11

40507

245-66.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Jose de Melo Trindade

12

38877

604-50.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Leonel Victoriano Jacques

13

62350

1338-30.2012.811.0091

Arquivados com baixa/130/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Geraldo Alves Batista

14

40699

438-81.2011.811.0091

Arquivados com baixa/130/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

W. V. de Oliveira - ME

15

61547

1630-49.2011.811.0091

Arquivados com baixa/130/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Fábio Milczeuski Koctzler

16

38728

455-54.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ordilho Gregorio de Paula
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17

38768

495-36.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Thomas Quintino Galvão

18

40708

447-43.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Zenitti Okada

19

38891

618-34.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Juliana Furlani Padua

20

40598

337-44.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Lucimar Barbosa Martins

21

61563

1646-03.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Jaildes Maria de Jesus

22

38523

246-85.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Cleide Gomes Pereira dos Santos

23

38850

577-67.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Jose de Melo Trindade

24

40560

299-32.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ordilho Gregorio de Paula

25

37086

195-11.2009.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Rosangela Aparecida dos Santos

26

61417

1513-58.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João dos Santos

27

40487

225-75.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João dos Santos

28

39225

956-08.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Líder Construções Eletricas Ltda

29

38613

340-33.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Elza da Conceição Marques de Lima

30

40563

302-84.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Nereu José dos Santos

31

38983

710-12.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Zeferino Viega

32

38695

422-64.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Carlos dos Santos

33

38764

491-96.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Madalena dos Santos

34

39209

940-54.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Reival Kelm
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35

40713

452-65.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Zeferino Viega

36

39256

987-28.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Judite Murba

37

37127

242-82.2009.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ivo Ghizoni Filho

38

40454

192-85.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ailton Aparecido Bozza de Lima

39

38830

557-76.2010.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Luiz Ferreira da Silva

40

40349

87-11.2011.811.0091

Arquivados com baixa/131/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Inacio Kiesel

41

37125

240-15.2009.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Valdiner Carvalho Silva

42

37080

198-63.2009.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sebastião Correa Construções

43

36988

104-18.2009.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Luciene Castuera de Oliveira

44

39364

1095-57.2010.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

J. Porfírio de Deus Gonçalves & Cia Ltda - ME

45

37007

123-24.2009.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Orlene Ramos de Oliveira

46

39353

1084-28.2010.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Odetina Santos Galette

47

39337

1068-74.2010.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sergio de Almeida

48

39276

1007-19.2010.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Valdecir M de Melo - ME

49

39258

989-95.2010.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Valdiner Carvalho Silva

50

39270

1001-12.2010.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria da Guia Pessoa Rodrigues

51

39349

1080-88.2010.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Simone Assis Furtado

52

39352

1083-43.2010.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Orlando Xavier da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 925 de 1073



53

39275

1006-34.2010.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Valdeci Ferro

54

37084

191-71.2009.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Polo Passivo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT, João Batista Cruz

55

38517

240-78.2010.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Carlos Eduardo Mateos da Rocha

56

39344

1075-66.2010.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Helena Antunes Guimarães

57

39362

1093-87.2010.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Pinto

58

39340

1071-29.2010.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sandro Elias Fabonatto

59

39355

1086-95.2010.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Carlos Ferro

60

39338

1069-59.2010.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sebastião Henrique

61

37166

282-64.2009.811.0091

Arquivados com baixa/120/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Marcos Nequinho da Silva

62

37167

283-49.2009.811.0091

Arquivados com baixa/120/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Elton José da Silva

63

37222

351-96.2009.811.0091

Arquivados com baixa/120/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Dirceu Pereira do Amaral

64

37198

296-48.2009.811.0091

Arquivados com baixa/120/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Valmor Lima dos Santos

65

37219

348-44.2009.811.0091

Arquivados com baixa/120/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Sergue David Lechinewski

66

39356

1087-80.2010.811.0091

Arquivados com baixa/130/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Batista Machado de Oliveira

67

61450

1546-48.2011.811.0091

Arquivados com baixa/130/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Jose de Melo Trindade

68

37195

316-39.2009.811.0091

Arquivados com baixa/120/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

José Aparecido Ramos

69

37170

285-19.2009.811.0091

Arquivados com baixa/120/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

R.L.Basilio - Supermercado Viola

70

37188

309-47.2009.811.0091

Arquivados com baixa/120/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Fortunato Alves

71
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39255

986-43.2010.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Josimar Lopes dos Santos

72

39348

1079-06.2010.811.0091

Arquivados com baixa/128/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Helena da Silva

73

39248

979-51.2010.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Lauro Konopka

74

39366

1097-27.2010.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Izaltino dos Santos

75

39247

978-66.2010.811.0091

Arquivados com baixa/107/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Leandro da Silva

76

37082

192-56.2009.811.0091

Arquivados com baixa/110/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Jatai Industria de Madeiras LTDA

77

37171

286-04.2009.811.0091

Arquivados com baixa/120/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

DBR Empreendimentos LTDA

78

38599

326-49.2010.811.0091

Arquivados com baixa/127/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Antonio Francisco

79

61226

1059-44.2012.811.0091

Arquivados com baixa/128/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Jeferson Simão

80

61409

1505-81.2011.811.0091

Arquivados com baixa/122/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sueudes de Pontes Alexandre

81

38662

389-74.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ivo Ghizoni Filho

82

37218

347-59.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Manoel Messias Alves

83

37224

329-38.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

José Antonio Guimarães

84

37200

298-18.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Indústria e Comércio de Madeiras Atlântico Sul LTDA

85

39236

967-37.2010.811.0091

Arquivados com baixa/144/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Adão Aquilis Dias Bitencourt

86

37199

297-33.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Douglas Benedito Silva Lopes

87

37182

303-40.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Nilson Rodrigues de Souza

88

37183

304-25.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Roseli Sales Fernandes Santos

89
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37234

339-82.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

José Faustino

90

37231

336-30.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Lucio de Marques de C. Ferreira

91

37233

338-97.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Adilson Raimundo Gomes

92

40602

341-81.2011.811.0091

Arquivados com baixa/139/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Aparecida da Silva

93

36978

94-71.2009.811.0091

Arquivados com baixa/114/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Clarindo Gomes de Alencar

94

40532

271-64.2011.811.0091

Arquivados com baixa/139/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Edilena Pereira da Silva

95

40325

63-80.2011.811.0091

Arquivados com baixa/139/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Francisco Vieira da Silva Junior

96

40326

64-65.2011.811.0091

Arquivados com baixa/139/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Elsio Alfieri

97

37184

305-10.2009.811.0091

Arquivados com baixa/140/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Aparecida Ribeiro

98

38934

661-68.2010.811.0091

Arquivados com baixa/140/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Alexandre Lipercio Furlan

99

38383

106-51.2010.811.0091

Arquivados com baixa/140/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Claudionor Correa

100

40695

434-44.2011.811.0091

Arquivados com baixa/130/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Telma Moreira da Silva

101

40464

202-32.2011.811.0091

Arquivados com baixa/116/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Lorival Mendes da Silva (Espólio)

102

38782

509-20.2010.811.0091

Arquivados com baixa/192/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sandra Terezinha Mendes da Silva

103

39198

929-25.2010.811.0091

Arquivados com baixa/192/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

1° Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde

104

63759

1576-49.2012.811.0091

Arquivados com baixa/188/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Luiz Roberto Leal

105

61207

1040-38.2012.811.0091

Arquivados com baixa/181/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

José Périgo

106

61217

1050-82.2012.811.0091

Arquivados com baixa/181/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Antonio de Oliveira

107
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38382

105-66.2010.811.0091

Arquivados com baixa/193/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Celia Aparecida dos Reis

108

38711

438-18.2010.811.0091

Arquivados com baixa/201/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Maria Zanaldino

109

38829

556-91.2010.811.0091

Arquivados com baixa/192/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Luiz Roberto Leal

110

40677

416-23.2011.811.0091

Arquivados com baixa/192/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sandra Terezinha Mendes da Silva

111

61602

1683-30.2011.811.0091

Arquivados com baixa/192/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Luiz Roberto Leal

112

37190

311-17.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Orival Vieira

113

37197

295-63.2009.811.0091

Arquivados com baixa/153/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Valmor Lima dos Santos

114

37187

308-62.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Alvaro Luiz Rosa

115

37185

306-92.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Izaura Oliveira Gomes

116

37186

307-77.2009.811.0091

Arquivados com baixa/150/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

José Ataíde Brunhares

117

40190

1922-68.2010.811.0091

Arquivados com baixa/174/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Dariane Pereira

118

40169

1901-92.2010.811.0091

Arquivados com baixa/174/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Aloise Levandoski

119

40189

1921-83.2010.811.0091

Arquivados com baixa/174/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Anastacia Elina Lopes

120

38409

132-49.2010.811.0091

Arquivados com baixa/161/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Pedro Labergaline

121

39339

1070-44.2010.811.0091

Arquivados com baixa/178/2014

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sebastião Gabriel de Campos

122

38710

437-33.2010.811.0091

Arquivados com baixa/133/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Mendes Pacheco

123

38687

414-87.2010.811.0091

Arquivados com baixa/133/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Jaildes Maria de Jesus

124

61670

1743-03.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Valentim

125
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61447

1543-93.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Valentim

126

61697

1767-31.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Francisco Vieira da Silva Junior

127

38703

430-41.2010.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Valentin Filho

128

38872

599-28.2010.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Telma Moreira da Silva

129

37066

182-12.2009.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Manoel Pereira dos Santos

130

38582

305-73.2010.811.0091

Arquivados com baixa/133/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Anizio de Jesus

131

36976

92-04.2009.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Marli Aparecida da Silva

132

38795

522-19.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Valdinez Souza Lima

133

38780

507-50.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sansao Castro de Lima

134

38767

494-51.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria José Romualdo dos Reis

135

38869

596-73.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Geraldo Rodrigues da Rocha

136

38486

208-73.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Christian Alessandro Cabral

137

40575

314-98.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Oscar Antunes Rodrigues

138

61690

1760-39.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Francisco Vieira da Silva Junior

139

38950

677-22.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Priscila Oliveira Santos

140

38817

544-77.2010.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Marcia aparecida Panasol da Silva

141

40514

252-58.2011.811.0091

Arquivados com baixa/132/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Joslaine Campos Rech - Luana Modas

142

61389

1488-45.2011.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Waldenor Pereira Lopes

143
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61623

1698-96.2011.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Francisco Vieira da Silva Junior

144

61571

1654-77.2011.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Telma Moreira da Silva

145

61406

1502-29.2011.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Cláudio Gusmão Granado

146

61428

1524-87.2011.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Judite Murba

147

40688

427-52.2011.811.0091

Arquivados com baixa/138/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sérgio Zufino da Silva

148

60914

747-68.2012.811.0091

Arquivados com baixa/138/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

SME - Sociedade de Montagens e Engenharia Ltda

149

40676

415-38.2011.811.0091

Arquivados com baixa/138/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sandra Dias Monteiro

150

39312

1043-61.2010.811.0091

Arquivados com baixa/138/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Geremias Bortolato

151

40701

440-51.2011.811.0091

Arquivados com baixa/138/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Vilson Amantino Galvão

152

61577

1658-17.2011.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ana Maria Adão de Oliveira

153

61558

1641-78.2011.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Joais José da Silva

154

61548

1631-34.2011.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Eloi Weber

155

38516

239-93.2010.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Carlos Rodrigues do Amaral

156

38587

314-35.2010.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ademilson Alves da Silva

157

39263

994-20.2010.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Luiz Conjiu

158

39300

1031-47.2010.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Claudio Francisco dos Santos

159

38615

342-03.2010.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Eloi Weber

160

61224

1057-74.2012.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Dorvalino Lima dos Santos-ME

161
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38490

213-95.2010.811.0091

Arquivados com baixa/137/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Clarindo Gomes de Alencar

162

37077

190-86.2009.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Francisco Vieira da Silva Junior

163

40460

198-92.2011.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ademir Rosseto

164

40466

204-02.2011.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Lesse Rodrigues de Oliveira

165

40726

465-64.2011.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Odair de Lima

166

40296

34-30.2011.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Benedita de Souza

167

40719

458-72.2011.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Nair Batista da Silva

168

38468

191-37.2010.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Arlindo Soares da Silva

169

39243

974-29.2010.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José de Souza

170

38984

711-94.2010.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Zenitti Okada

171

40512

250-88.2011.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Inacio da Silva

172

38948

675-52.2010.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Raimunda Gomes de Pontes Alexandre

173

38467

190-52.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Aureo Werle

174

38614

341-18.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Elsio Alfieri

175

38974

701-50.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Oscar Antunes Rodrigues

176

40614

353-95.2011.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Aparecida de Lima Camargo

177

40617

356-50.2011.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Meire Elen Vieira dos Santos

178

40431

169-42.2011.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ademilson Alves da Silva

179
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38669

396-66.2010.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Eva Moreira de Souza Lima

180

40516

254-28.2011.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Josias Silva

181

36983

99-93.2009.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Manoel dos Santos Cordeiro

182

40482

220-53.2011.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Paulino de Souza

183

38917

644-32.2010.811.0091

Arquivados com baixa/08/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Elmiro Hermelino de Oliveira

184

38906

633-03.2010.811.0091

Arquivados com baixa/08/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Rubens de Oliveira

185

38593

320-42.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Antônio da Paixão Gonçalves

186

38465

188-82.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Wilton Pereira Rocha

187

38469

192-22.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Armandio Crispin Lemos

188

37091

207-25.2009.811.0091

Arquivados com baixa/16/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Aparecida de Lima Camargo

189

40476

214-46.2011.811.0091

Arquivados com baixa/20/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Claudio Francisco dos Santos

190

38939

666-90.2010.811.0091

Arquivados com baixa/

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Catarina Riguer

191

38896

623-56.2010.811.0091

Arquivados com baixa/08/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Luiz Bezerra de Araújo

192

38931

658-16.2010.811.0091

Arquivados com baixa/08/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Irene Zupelli Arruda

193

40294

32-60.2011.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Aureo Werle

194

38557

280-60.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Admilson Alves da Silva

195

38874

601-95.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Lesse Rodrigues de Oliveira

196

40302

40-37.2011.811.0091

Arquivados com baixa/05/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Eva Moreira de Souza Lima

197
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38731

458-09.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ocelio Rodrigues da Rocha

198

38772

499-73.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sergio Muniz Rosa

199

38779

506-65.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Santo Cristofero

200

38788

515-27.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Valentino Alves Amâncio

201

38744

471-08.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Rosimeire Rodrigues

202

38751

478-97.2010.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Nair Batista da Silva

203

39360

1091-20.2010.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Jorge Lopes - ME - Ousadia Modas

204

39367

1098-12.2010.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ivo Kler de Camargo

205

39358

1089-50.2010.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Alves de Lima

206

39328

1059-15.2010.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Moacir Augusto dos Santos - ME (Jota Supermercado)

207

39331

1062-67.2010.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Margarida Lederer Loures Galvão

208

36980

96-41.2009.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Natanoel Neto de Oliveira

209

37116

231-53.2009.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Américo Onofre Filho - ME

210

37085

194-26.2009.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Vanderlei Resina Gonçalves - ME

211

39361

1092-05.2010.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Valentim

212

37089

205-55.2009.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Carlos Ferro

213

37039

153-59.2009.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Emerson Aparecido da Silva - Globo Contabilidade

214

37063

177-87.2009.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Francisco Antonio Sevallo

215
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37072

200-33.2009.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Neiva da Silva Otênio - ME - Madeireira Brascon

216

37010

126-76.2009.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Cecilia Rosseto Madeiras ME

217

37012

129-31.2009.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Baltazar dos Santos

218

39287

1018-48.2010.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Agro Industria Monte Verde Ltda.

219

39327

1058-30.2010.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

MVNET Provedor de Internet LTDA ME

220

39282

1013-26.2010.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Antonio Lopes

221

37068

184-79.2009.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Joaquim Vieira

222

39273

1004-64.2010.811.0091

Arquivados com baixa/02/2012

Polo Ativo:

Polo Passivo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT, Transportadora Duarte LTDA

223

39311

1042-76.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Geraldo Alves Batista

224

39290

1021-03.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ademir Rosseto

225

40317

55-06.2011.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Geraldo Gomes da Silva

226

38878

605-35.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Leomar Bonfim

227

40292

30-90.2011.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Arlindo Soares da Silva

228

38808

535-18.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Aparecida da Silva

229

38823

550-84.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Manoel dos Santos Cordeiro

230

38798

525-71.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Valdecir Carvalho Lopes

231

39329

1060-97.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Meyrelaine Rosa Martins

232

38756

483-22.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Meire Elen Vieira dos Santos

233

36967
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77-35.2009.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Nova Floresta Moveis e Eletrodomesticos LTDA - Rio Móveis

234

36957

83-42.2009.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Selma Gomes de Souza Costa

235

37038

152-74.2009.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Avelina Conceição Castro

236

36956

82-57.2009.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José dos Santos

237

36955

81-72.2009.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Alves de Lima

238

38859

586-29.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Josias Silva

239

38871

598-43.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

José Inacio da Silva

240

38709

436-48.2010.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Paulino de Souza

241

36958

68-73.2009.811.0091

Arquivados com baixa/03/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Ildo Marcos Lima

242

40608

347-88.2011.811.0091

Arquivados com baixa/04/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Manoel dos Santos Cordeiro

243

38976

703-20.2010.811.0091

Arquivados com baixa/20/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Reinoldo Frederico Noetzold

244

37236

341-52.2009.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

João Rodrigues dos Santos

245

38440

163-69.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Pedro Luiz Tavares

246

37223

328-53.2009.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Silvando Gonçalves

247

38377

100-44.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Aloise Levandoski

248

37201

299-03.2009.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Aliane Schoepping - ME

249

38442

165-39.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Silvando Gonçalves

250

38437

160-17.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Nilton Luiz

251

38447
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170-61.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Dirceu Batista Gonçalves

252

38393

116-95.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Edson Barboza de Souza

253

38441

164-54.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Selso Defacio

254

40442

180-71.2011.811.0091

Arquivados com baixa/72/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Anizio de Jesus

255

40458

196-25.2011.811.0091

Arquivados com baixa/72/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Agrivaldo Miguel Rocha

256

39269

1000-27.2010.811.0091

Arquivados com baixa/72/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Aparecida de Lima Camargo

257

38843

570-75.2010.811.0091

Arquivados com baixa/72/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Lorival Mendes da Silva (Espólio)

258

39354

1085-13.2010.811.0091

Arquivados com baixa/72/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Neide Rodrigues de Oliveira Moura

259

40562

301-02.2011.811.0091

Arquivados com baixa/87/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Nivalda Mendes Dias

260

38445

168-91.2010.811.0091

Arquivados com baixa/96/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Albrecht Bolduan

261

36963

73-95.2009.811.0091

Arquivados com baixa/84/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Jose de Abreu Branco Filho

262

38563

286-67.2010.811.0091

Arquivados com baixa/72/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Agrivaldo Miguel Rocha

263

37235

340-67.2009.811.0091

Arquivados com baixa/73/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Pedro Labergaline

264

37005

121-54.2009.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Aparecido Tadeu de Andrade

265

36987

103-33.2009.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Sebastião Henrique

266

37004

120-69.2009.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

C R da Cunha - Agrominas

267

38460

183-60.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

nelson Savagnago

268

38401

124-72.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

José Aparecido de Oliveira

269

37119
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234-08.2009.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Helison Leite de Souza

270

37120

235-90.2009.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Valdeci Ferro

271

37118

233-23.2009.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Américo Onofre

272

36989

105-03.2009.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Arruda de Oliveira

273

37264

380-49.2009.811.0091

Arquivados com baixa/106/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Simone Assis Furtado

274

38443

166-24.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Sidmar Bechelle

275

38396

119-50.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Herminia Torquetti de Melo

276

37196

317-24.2009.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Valmor Lima dos Santos

277

38456

179-23.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

José da Silva Pereira

278

37165

281-79.2009.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Marcus Vinicius Rodrigues Maciel

279

39283

1014-11.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Antonio Luiz de Oliveira

280

39334

1065-22.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Luiz Lopes

281

38400

123-87.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Joel Francisco Otênio

282

38397

120-35.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Itamar Vicente Amorim de Paula

283

38398

121-20.2010.811.0091

Arquivados com baixa/105/2013

Polo Ativo:

Municipio de Nova Bandeirantes - MT

Polo Passivo:

Isaias Firmino Ramos

284

39304

1035-84.2010.811.0091

Arquivados com baixa/16/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Edson Lopes Rufino

285

40374

112-24.2011.811.0091

Arquivados com baixa/16/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Claudineia Gaspar da Silva

286

39289

1020-18.2010.811.0091

Arquivados com baixa/16/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

A.S.Muraro Me

287

38621
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348-10.2010.811.0091

Arquivados com baixa/16/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Elamar Sabino

288

38799

526-56.2010.811.0091

Arquivados com baixa/16/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Vagner José Luiz de Andrade

289

38707

434-78.2010.811.0091

Arquivados com baixa/39/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

João Pereira do Nascimento

290

38555

278-90.2010.811.0091

Arquivados com baixa/39/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Alvaro Collar

291

40555

294-10.2011.811.0091

Arquivados com baixa/16/2012

Polo Ativo:

Municipio de Nova Monte Verde - MT

Polo Passivo:

Maria Helena Gonçalves dos Santos

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-34.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GARCIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES (REU)

MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS (REU)

ALDO MASSINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS OAB - PR37082 (ADVOGADO(A))

ELISANGELA BORGES DA SILVA OAB - PR62049 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a petição dos requeridos Aparecido e Maria 

Helena, bem como o fato dos requeridos terem sido citados, concluiu-se 

pelo início do prazo ou resposta neste ato. Assim, à SECRETARIA para: 1. 

AGUARDAR a apresentação de resposta pelos requeridos; 2. Com 

resposta ou sem ela, à parte-autora para IMPUGNAÇÃO ou 

ESPECIFICAÇÃO de provas, conforme for; 3. Após, conclusos. Saem os 

presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Eylieser 

Fonseca da Luz, Estagiário de gabinete, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 1296-05.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARITA DAIANNE OLIVEIRA - 

OAB:44379

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Com 

isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC.DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora 

compitam às partes o pagamento das custas pro rata (art. 90, §2º, do 

CPC), suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, 

§3º, do CPC).DEIXA-SE de condenar as partes aos honorários 

advocatícios, considerando não ter havido angularização processual.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes 

via advogado;2.CIENTIFICAR o Ministério Público;3.Após, 

ARQUIVAR.Publicar. Intimar. Cumprir.Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Nova Monte Verde/MT, 02 de março de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61749 Nr: 1234-38.2012.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Campos de Azevedo - 

OAB:27724O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGAR CAMPOS DE 

AZEVEDO, para devolução dos autos nº 1234-38.2012.811.0091, 

Protocolo 61749, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62421 Nr: 570-70.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Campos de Azevedo - 

OAB:27724O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGAR CAMPOS DE 

AZEVEDO, para devolução dos autos nº 570-70.2013.811.0091, Protocolo 

62421, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63469 Nr: 1440-18.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Campos de Azevedo - 

OAB:27724O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGAR CAMPOS DE 

AZEVEDO, para devolução dos autos nº 1440-18.2013.811.0091, 

Protocolo 63469, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 62250 Nr: 406-08.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Rodrigues Alfieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, com o trânsito em julgado da 

sentença e o retorno dos autos da 2ª instância, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira 

o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82209 Nr: 1343-08.2019.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro da Silva Boeira 

Fonseca - OAB:25.454/0

 Vistos...

 Considerando o Ofício n° 344/2020, oriundo da Vara Única da Comarca de 

Apiacás/MT, informando acerca da determinação de realização de 

audiência de Precatória por meio de videoconferência, fez-se contato 

telefônico com assessoria daquele gabinete, agendando-se audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência de instrução, por videoconferência, para o 

dia 07.04.2020, às 17h30min.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR ofício a Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, para que 

intimem a testemunha para comparecer à audiência, conforme já 

agendado;

2. INTIMAR o denunciado da presente decisão, bem como se quiser 

comparecer a audiência;

3. INTIMAR a Defesa da presente decisão, bem como para comparecer à 

audiência;

4. CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência.

Nova Monte Verde/MT, 11 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000074-77.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ANUNCIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se irregularidade que deve ser sanada. É que apesar de 

indicada a existência da negativa de pagamento pela parte-requerida, não 

se encontrou documento nesse sentido, havendo apenas documento 

vinculado a pedido feito. Nesse sentido, não se vislumbram documentos 

relacionados ao prévio requerimento administrativo e negativa de 

pagamento pelo DPVAT. Ressalta-se que tal documento é de extrema 

importância para a propositura da demanda e deve ser juntado aos autos, 

conforme assevera o art. 320 do Código de Processo Civil. Assim, nos 

termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

devendo: 1. JUNTAR documento que possam comprovar a negativa de 

pagamento. Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. 

único, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000565-21.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIMEIRE MOURA MILLNITZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Diante da situação fática atual, ACOLHE-SE o pleito do Ministério 

Público. Pelo que se verifica, não houve até o momento a citação da 

requerida (pelo menos não se encontrou documento nesse sentido). 

Ademais, a “concordância” da requerida foi informada em Relatório 

Psicossocial, ou seja, tal narrativa não foi trazida aos autos por meio de 

um representante legal da genitora (art. 103 do CPC). O que se tem, como 

mencionado, é estudo psicossocial na residência da genitora, com 

posterior remessa dos autos para esta Comarca. Portanto, deve-se dar a 

“angularização” processual. Ante o exposto, à SECRETARIA para: 1. 

CITAR a parte-requerida, por meio de CARTA PRECATÓRIA, para 

conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA para oferecer resposta 

(inclusive contestação) no prazo de 15 dias, atentando-se ao previsto no 

art. 344 do CPC; a. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, VISTAS à parte-autora para 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito; b. Após, ao 

Ministério Público; c. Após, conclusos. 2. Sem prejuízo, DETERMINAR à 

Equipe Interdisciplinar vinculada ao Juízo acompanhamento psicológico e 

social em relação na residência do genitor (Travessa Alvorada, n° 105, 

Nova Bandeirantes/MT – (66) 98419-8724), devendo ser indicada a 

necessidade ou não de acompanhamento do caso, bem como informação 

técnica quanto à possibilidade de outras intervenções OBS: O relatório 

deve ser entregue em até 30 (trinta) dias após a visita; a. Após, VISTAS 

ao Ministério Público para manifestação; b. Por fim, conclusos. Intimar. 

Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-08.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DORSI PEREIRA OAB - SP206649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA FERREIRA DE SOUZA - ME (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de petição denominada “Ação monitória” ajuizada por 

HANDBOOK STORE CONFECÇÕES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 

contra ELIZANDRA FERREIRA DE SOUZA-ME. Com a Inicial, documentos. 

Pois bem. Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 

319 e 320 e 700, todos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 

330 do CPC), RECEBEM-SE a Inicial e sua emenda. Outrossim, verifica-se 

que a pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição instruída por prova escrita, sem eficácia 

de título executivo (Duplicatas 026970/01, 026970/02, 026970/03, 

026970/04, 026970/05, 026488/01, 026488/02, 026488/03, 026488/04, 

026488/05, 026232/01, 026232/02, 026232/03, 026232/04, 026232/05, 

026232/02, 026232/03 e 024544/01), de modo que o procedimento 

monitório é pertinente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo 

Civil. Assim, DEFERE-SE, de plano, a expedição do mandado, com prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 

701 do Código de Processo Civil, anotando-se, nesse mandado, que, caso 

o requerido cumpra, ficará isento de custas (artigo 701, §1º do CPC), bem 

como que os honorários, em caso de pagamento, ficam fixados em 5% do 

valor da causa (art. 701, “in fine”, do CPC). Conste, ainda, no mandado 

que, nesse prazo, o requerido poderá oferecer embargos e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, §2º, do 

Código de Processo Civil. Intimar. Cumprir.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-90.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MALVIDIA APARECIDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Ação declaratória de inexistência 

de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos 

morais” ajuizada por Malvídia Aparecida De Araújo contra o Sabemi 

Seguradora S/A. Inicialmente, verificando-se aparentemente atendido os 

conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de 

indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. Quanto ao benefício 

da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se 

sabe, não é situação imutável, bem com não é imune a discussões no bojo 

do processo. Por outro lado, em atenção ao artigo 334 do CPC, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 24.04.2020, às 11h10min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca. Portanto, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência; 2. CITAR a parte-requerida para que tenha 

conhecimento do processo, além de INTIMÁ-LA para que compareça à 

audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, após a 

audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para contestar, 

sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser 

nomeado um Defensor; 3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo 

conciliação, a parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do 

CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; 4. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, VISTAS à parte-autora para apresentar impugnação no prazo legal 

ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o 

que entender de direito; 5. Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000571-28.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

LUIZA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAROLINE WONS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que passa a 

ser parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Custas e despesas 

remanescentes “pro rata”. À SECRETARIA para: 1. DETERMINAR à Equipe 

Interdisciplinar do Judiciário a realização de Estudo (duas vezes, uma em 

cada mês) na casa da genitora, visando a analisar possível situação de 

alienação parental praticada pelos avós quanto ao falecimento do genitor. 

Ao final das visitas, apresentar LAUDO. Prazo de 15 dias após a última 

visita; 2. Com a juntada do Laudo, INTIMAR as partes para manifestação; 

3. Nada falando, ARQUIVAR; 4. Havendo requerimento, à parte que não se 

manifestação. Após, ao Ministério Público. Após, conclusos. Publicada em 

audiência. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Eylieser Fonseca da Luz, Estagiário de gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010052-32.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIA DE SOUZA SEPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora par que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente novo endereço do Reclamado ou requeira o que entender de 

direito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA 

MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000457-89.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA VALERIA CORDEIRO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para se manifestar a respeito da devolução do 

AR/Carta, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000088-32.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA CRISTIANE DOS SANTOS BRUMATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora sobre a devolução do AR/Carta, no prazo de 05 

(cinco) dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000456-07.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora sobre a devolução do AR/Carta, no prazo de 05 

(cinco) dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76298 Nr: 529-30.2018.811.0091
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Este Juízo - Comarca de Nova Monte Verde, Sidnei 

Terres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Druzian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamar Lima da Silva - 

OAB:14.828, Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira - OAB:162283/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O, 

Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Vistos...

Transitada em julgado a sentença relacionada à restauração dos autos, 

segue-se.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida (POR MEIO DE SEU PATRONO) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante da 

condenação (art. 523, do CPC), atentando-se ao disposto no art. 523, §1°, 

do CPC (incidência de multa de 10%);

a. Não efetuado o pagamento no prazo mencionado, com ou sem a 

impugnação (“embargos”) do executado, certifique-se e intimar a 

parte-autora para algum requerimento;

b. Já havendo requerimento de alguma forma de penhora (Bacenjud, por 

exemplo), conclusos sem a necessidade de intimar a parte-autora.

 Nova Monte Verde/MT, 11 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34241 Nr: 293-64.2007.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Terres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Druzian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:162283/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O, 

Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Considerando que houve sentença já transitada em julgado no 76298, o 

qual tratava da restauração destes autos de Código 34241, ARQUIVAR 

este.

 INTIMAR as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34763 Nr: 813-24.2007.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Satil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Altera a fase para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Tendo em vista o conteúdo do acordo homologado, imprescindível que o 

exequente comprove o adimplemente de sua parte (art. 787 do CPC).

 Assim, INTIMAR o exequente para comprovar que entregou o documento 

ao executado. Prazo de 10 dias.

Em caso negativo, pelo menos apresentar em juízo, ocasião em que o 

executado deverá ser intimado (via patrono) para pegar o documento em 

Juízo e providenciar o adimplemento de sua parte do acordo.

 Nada falando o exequente ou havendo algum requerimento diverso, 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34831 Nr: 881-71.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Garcez Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Barros Macabô LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Angelo Comarú 

Júnior - OAB:28.025 SC, SHIRLENE BENITES - OAB:16211

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, com o trânsito em julgado da 

sentença e o retorno dos autos da 2ª instância, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira 

o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010100-54.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BRIGIDA SOARES LOPES VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH OAB - MT24116/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Duas são as questões em destaque. Em primeiro lugar, cabe a 

expedição do alvará para levantar os valores decorrentes da condenação 

já transitada em julgado. Em segundo, tem-se petição visando ao 

cumprimento da sentença (do acórdão, na verdade) que condenou a 

requerente/recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, 

desde que não concedida a gratuidade da justiça. Alega a 

requerida/exequente que, com o pagamento dos valores decorrentes da 

condenação (danos morais e materiais), a situação de hipossuficiência 

econômica anteriormente reconhecida não mais perdura, razão pela qual 

se teria o implemento da condição suspensiva a que faz alusão o art. 98, 

§3º, do CPC. No presente caso, a indenização por danos morais e 

materiais está longe de indicar possibilidade de alteração de alguém da 

situação de hipossuficiência. O valor da condenação é de menos de 

R$2.000,00. Além disso, indenização por danos morais não geram 

enriquecimento, mas apenas reparação. Assim, indefere-se a revogação 

da gratuidade anteriormente concedida, razão pela qual SE INDEFERE a 

fixação de valor a ser suportado pela executada. Sem custas e 

honorários (art. 55 da Lei 9.099/95). No mais, à SECRETARIA para: 1. 

EXPEDIRA Alvará para levantamento dos valores depositados; 2. INTIMAR 

as partes. Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e as anotações 

necessárias. Nova Monte Verde/MT, 12 de março de 2020. Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-49.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO M DE AVILA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE PARANAITA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos em correição. I RELATÓRIO Trata-se de Embargos de declaração 

opostos pela requerida contra a sentença prolatada nos autos, alegando 

que houve contradição quando da indicação do valor da condenação, bem 

como contradição em relação à condenação ao pagamento solidário. É o 

relato do necessário. II FUNDAMENTAÇÃO Analisando os autos, 

verifica-se que na parte dispositiva da sentença houve contradição, pois o 
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valor da condenação foi indicado em R$3.000,00, o que destoa do 

indicado na Fundamentação, momento em que se definiu o valor em 

R$5.000,00. As contradições, que tangenciam o que se convencionou 

chamar de “erro material”, devem ser sanadas, utilizando-se, como norte 

correto, o valor definido na Fundamentação, pois onde se deu o raciocínio 

fático-normativo. Além disso, encontra-se contradição no tocante à 

inclusão do Banco do Brasil como condenado ao pagamento, pois foi 

expressamente reconhecida a ilegitimidade passiva. III CONCLUSÃO Ante 

o exposto, RECEBEM-SE os Embargos de Declaração, em seu efeito 

MODIFICATIVO, isto para sanar a contradição contida na sentença (art. 

1.022, II, do CPC), devendo constar o que segue: Na parte dispositiva, 

onde se tem: i. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial para o fim de, a título de danos morais, condenar solidariamente 

os bancos réus ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, forte no artigo 487, I, do 

NCPC/2015. Deve-se ter: i. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de, a título de danos morais, 

condenar a requerida BANCO BRADESCO ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

forte no artigo 487, I, do NCPC/2015. IV DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes. Publicar. Intimar. Cumprir. 

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e as anotações necessárias. Nova Monte Verde/MT, 03 de 

março de 2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-88.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI POZZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000083-88.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

JORACI POZZATTO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. 1.) Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial são insuficientes para aquilatar a 

condição de hipossuficiência econômico-financeira que a norma 

processual exige para a concessão das benesses da justiça gratuita, 

mormente pelo fato de que a parte autora responde demanda judicial na 

Vara Única desta Comarca de Nova Ubiratã/MT, em que o valor da causa, 

quando distribuída, chegava ao montante R$ 973.350,00 (novecentos e 

setenta e três mil, trezentos e cinquenta reais); ressalto, ainda, que no 

feito em comento houve um acordo entre as partes, no qual ficou 

estabelecido que a parte autora, lá executada, realizaria a entrega da 

quantia de 10.500 (dez mil e quinhentas) sacas de soja como forma de 

pagamento. 2.) Nesse tocante, vaticina o art. 99, § 2º, do CPC, que “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.) Assim, 

com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, concedo à parte autora o prazo 

de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos necessários à 

concessão do benefício da gratuidade ou para o imediato recolhimento das 

custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da 

inicial. 4.) Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000451-34.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIRLEI DE MATTOS (REQUERENTE)

TASSIA BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, REQUEIRA 

O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64940 Nr: 1714-89.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS INFORMAÇÕES DE REF. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68222 Nr: 903-95.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS INFORMAÇÕES DE REF. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69512 Nr: 1499-79.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO TIMOTEO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS INFORMAÇÕES DE REF. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70139 Nr: 1748-30.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:97790, SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO 

HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS INFORMAÇÕES DE REF. 52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 74136 Nr: 815-23.2019.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu Matheus da Silva Soares, qualificado nos autos, ao 

cumprimento da pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, por 

infração ao artigo 157, § 2º, inciso I (emprego de arma), c.c. o artigo 14, 

inciso II (modalidade tentada), pelo fato praticado no dia 14 de junho de 

2019, conforme descrito na inicial acusatória, cuja vítima foi Luiz Carlos 

Correia. Fixo o valor do dia-multa à base de (1/30) um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo dos fatos, na forma do art. 49, § 1º, do Código 

Penal.Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal, e levando-se em conta a primariedade do agente, fixo o REGIME 

ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Considerando a fixação do regime aberto nesta sentença o cômputo do 

prazo de prisão provisória será oportunamente realizado pelo juízo das 

execuções penais.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade 

por penas alternativas por se tratar de crime cometido com grave 

ameaça.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50424 Nr: 683-10.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a sessão 

de julgamento para o dia 17 de julho de 2020, às 13h: 30min, 

permanecendo inalteradas as demais determinações de fls. .

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29541 Nr: 465-26.2005.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Leandro Setter, EDIR JOSÉ SETTER, Irineu Finger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Setsuko Maruiti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B/MT, Henrique da Costa Neto - OAB:3710/MT, KARINA 

CAPPELLESSO - OAB:12772, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Emilia Iponema Brasil 

Sotero - OAB:8283/MT, Benedito Antonio Bruno - OAB:7818/MT, 

João Ricardo Moreira - OAB:7881/MT, Jonny Rangel Moshage - 

OAB:7694/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte executada, através de seu patrono, para manifestar 

acerca do peticionado às fls. 375/378.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31103 Nr: 250-84.2004.811.0107

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florindo Pilhalarme, DORIVAL AGULHON, Maria Amelia 

Assis Alves Crivelente, JURANDIR PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA, 

Henrique da Costa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/PR, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:25100 OU 5698A, MOSAR FRATARI 

TAVARES - OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cíntia Marsigli Afonso Costa 

- OAB:127.688, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 593/594, visto que o prazo de 60 (sessenta) dias 

se escoou.

 Por todo exposto acima, intime-se a parte requerida, por intermédio de seu 

patrono, via DJE, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31110 Nr: 518-36.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Marchioro da Silva - 

OAB:36.408/RS, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MUCCI LOUREIRO 

DE MELO - OAB:144880

 Vistos.

Considerando a aplicação do artigo 1.013, §°, inciso I, do Código de 

Processo Civil pelo Egrégio Tribunal de Justiça, o qual passou ao 

conhecimento e julgamento do mérito da demanda (fls. 873/891), INTIME-SE 

a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar a 

respeito do retorno dos autos a este Juízo.

Inerte, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32344 Nr: 339-34.2009.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MAIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 174/181, visto que o prazo de 30 (trinta) dias se 

escoou.

 Por todo exposto acima, intime-se a parte inventariante, por intermédio de 

seu patrono, via DJE, para apresentar os documentos solicitados na 

decisão de fls. 151, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 294-25.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentim Agustinho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Antes da análise dos pedidos de fls. 126/127, intime-se a parte exequente, 

por intermédio de seu patrono, via DJE, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 124.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53241 Nr: 813-29.2014.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idenio Mariani, Edna Aparecida Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmar Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANI MARIANI VOZNIAK - 

OAB:18391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR 

a propriedade do imóvel de 121 ha (cento e vinte um hectares) oriundos 

da matrícula n. 10.241 em nome de TELMAR – Empreendimentos 

Imobiliários LTDA., do 6º Ofício do CRI de Cuiabá/MT, em favor dos 

requerentes IDENIO MARIANI e EDNA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA. 

Por fim, de acordo com o disposto no artigo 1.238 do Código Civil, a 

presente sentença meramente declaratória da aquisição da propriedade 

imóvel servirá de título para o registro no cartório respectivo, uma vez que 

se trata de forma originária de aquisição da propriedade.Após o trânsito 

em julgado desta decisão, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, para os fins do artigo 167, I, 28, da Lei 

6015/73.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2º e 

incisos, do Novo Código de Processo Civil.Ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta comarca, ARBITRO honorários advocatícios ao 

defensor nomeado para atuar como advogado dativo da parte requerida, 

em 02 (dois) URH, diante do mister exercido no feito, devendo a Secretaria 

do Juízo expedir a respectiva certidão após o trânsito em julgado desta 

decisão.Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62761 Nr: 1000302-16.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airan Tabosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:22410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:26.992-A/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417-A

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS INFORMAÇÕES DE REF. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64792 Nr: 1003537-25.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR JOSÉ SETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: breno mendes taques - 

OAB:15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS INFORMAÇÕES DE REF. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 74244 Nr: 874-11.2019.811.0107

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO SCHUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Pedido de Justificação Criminal, aforado por MARCOS 

ADRIANO SCHUCK, em que pretende, como meio de prova pré-constituída 

exigida para a revisão de sentença condenatória, a oitiva da vítima em 

juízo, diante da retratação extrajudicial.

Instado, o MPE apresentou parecer favorável ao pedido (ref. 10).

Com efeito, o pleito merece acolhida, pois, como é sabido, há “in casu” a 

plausibilidade nos fundamentos trazidos pelo requerente, qual seja, a 

descoberta de provas novas que podem inocentá-lo, o que ampara, 

conforme exegese do inciso II do artigo 621 do CPP, o processamento da 

revisão criminal.

Outrossim, é de se registrar que tais provas devem ser produzidas sob o 

manto do contraditório e da ampla defesa, princípios perenes da Carta 

Magna e legislações ordinárias, justificando o postulado.

Assim, sem delongas, DEFIRO o processamento do pedido inicial, 

designando audiência, para a colheita das declarações da vítima, para o 

dia 08 DE JUNHO DE 2020, ÀS 14H.

Ciência ao MPE.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66118 Nr: 2202-44.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BIANCHINI - OAB:24656/O, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS 

PINHEIRO LTDA, CNPJ: 03988003/000173, Inscrição Estadual: 

13.106.2840. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo de encaminhamento ao protesto e das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 145,20 de 

taxa judiciária e R$ 413,40 de custa judiciária, totalizando R$ 558,60 

custas processuais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 12 de março de 2020

Joriel Xavier de Campos Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000509-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000509-10.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCONE FRANCISCO DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Trata-se de Ação de Restabelecimento de 
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Benefício Previdenciário de Aposentadoria Por Invalidez com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por MARCONE FRANCISCO DOS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, 

devidamente qualificados nos autos, em que pretende que a autarquia ré 

seja condenada a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez 

que foi cessado indevidamente, requerendo tutela antecipada. Relata que 

“vem em gozo do benefício de aposentadoria por invalidez-acidente de 

trabalho desde 24/11/1997, conforme documentos em anexo (...) 

osteomiolite crônica, ulcera crônica em face do tornozelo, hipertensão 

arterial e diabetes tipo 2”; impedindo-o, a grosso modo, de exercer 

atividades laborais. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

qual seja, internado no Hospital Regional de Sorriso/MT, aguardando 

realização de cirurgia, tem direito a receber o benefício pleiteado. A inicial 

veio acompanhada dos documentos. É o registro do necessário. Decido. 

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora, na forma da 

lei. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, o 

restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, cessado 

pela autarquia previdenciária, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação seja convertido de forma definitiva. Com efeito, dispõe o artigo 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver 

perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º). Em suma: em 

cognição sumária, é necessário demonstrar o “fumus boni juris” 

(probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano 

irreparável). Pois bem. O benefício pretendido pela parte autora exige à 

sua concessão, além da incapacidade para o laboro, a prova da qualidade 

de segurado e a carência em número de meses exigido pela legislação 

previdenciária. No particular, reputo robusta o suficiente a prova 

apresentada nos autos. O laudo trazido, formulado por médico 

devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, apontam a 

incapacidade da parte autora para o trabalho, ao passo que a qualidade 

de segurado(a) é inequívoca. No que tange à qualidade de segurado(a) e 

o cumprimento do período de carência, tenho que estes foram 

reconhecidos quando da concessão do benefício na seara administrativa. 

Assim, é possível divisar o preenchimento dos dois primeiros requisitos 

pelo conjunto de documentos acostados à inicial. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a autora trouxe aos autos atestado médico dando 

conta de sua real situação, a saber, paciente que aguarda, na enfermaria 

ortopédica, a realização de cirurgia para amenizar a patologia, a qual só 

tem tratamento, demonstrando sua incapacidade para o trabalho, ao 

menos por hora. Nessa linha de pensamento, restando preenchidos os 

requisitos legais, em juízo cognição sumária, impera-se o deferimento da 

medida formulada pela parte autora. Do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, determinando que o INSS restabeleça o 

pagamento à parte autora do benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em observância ao art. 60, 

§ 8º, da lei n.º 8.213/91, FIXO o prazo de 12 (doze) meses para a duração 

do benefício requerido, a partir de sua implantação. Advirto a autarquia 

que acaso documentalmente comprovada situação que enseje o 

cancelamento do benefício arbitrado, deverá, anterior ao cancelamento 

administrativo, peticionar nos autos requerendo a revogação da liminar. 

Cite-se e intime-se a Autarquia Previdenciária com o envio dos autos à sua 

procuradoria. Intime-se, ainda, sua gerência executiva para o cumprimento 

da medida liminar. Apresentada contestação, intime-se a parte requerente 

para impugná-la, no prazo legal. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000086-77.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA PAULINA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 1000086-77.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: PEDRO GOMES DA SILVA REQUERIDO: ROSANGELA 

APARECIDA PAULINA ROSA VISTOS. Em audiência de conciliação 

ocorrida no id: 19285290, as partes entraram em composição amigável. 

Instado, o parquet não se opôs a homologação do acordo (id. 27357155). 

Desta feita, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e 

regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, ante os benefícios da gratuidade judiciária. 

Publique-se. Intimem-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-49.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MARETH CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000105-49.2020.8.11.0107 POLO ATIVO:FABIANO 

MARETH CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação - Nova Ubiratã Data: 23/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 

78888-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78041 Nr: 957-98.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arionildo Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deybson Ibiapino Costa 

Santos - OAB:MT 19171/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da audiência designada para o dia 

4/8/2020, às 14 horas, na carta precatória nº 258-42.2020.811.0029, a ser 

realizada na sala de audiência da Segunda Vara da Comarca de 

Canarana, localizada na Rua Miraguaí, 601, Bairro: Jardim Tropical, Cidade: 

Canarana-MT, CEP: 78640-000.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78624 Nr: 104-55.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT, Antônio 

Augusto Jordão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

104-55.2018.811.0106, Protocolo 78624, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78736 Nr: 157-36.2018.811.0106

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruana Caroline Silva Rios - 

OAB:MT 20743/O, Willian Gonçalves Lino de Oliveira - OAB:MT 

20511/O

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 

2020.Alexandre Meinberg CeroyJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73752 Nr: 297-75.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 73752 (297-75.2015.811.0106)

 Tendo em vista a impossibilidade de realização da audiência na data 

anteriormente aprazada em razão da ausência, justificada e anteriormente 

informada, do Ministério Público , bem como a fim de unificar a pauta de 

audiências instrutórias, REDESIGNO a dita solenidade para o dia 30 de abril 

de 2020, às 14hr30min no horário oficial de Mato Grosso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78547 Nr: 87-19.2018.811.0106

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSM, MdNSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo.Determino a suspensão da 

expedição de certidão referente aos honorários arbitrados até o deslinde 

do procedimento instaurado na Diretoria deste foro (autos nº 

395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Em substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) 

Kézia Alves de Paula Braga – OAB/MT 10.075, para acompanhar os 

trâmites pertinentes.Saliento que os honorários serão fixados ao fim da 

demanda patrocinada, com base na atuação do(a) causídico(a). Intime-se 

o(a) defensor(a) nomeado(a) de seu munus, cientificando-o(a) das 

obrigações e restrições constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, 

bem como o(a) assistido(a) da presente decisão.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000085-61.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZAMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SOUZA DO NASCIMENTO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000085-61.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: CREUZAMAR ALVES DA SILVA REQUERIDO: CESAR 

SOUZA DO NASCIMENTO FILHO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da 

assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 11 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000449-67.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MASSENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000449-67.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): JOAO MASSENA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL De início, verifico que somente a requerida se manifesta pela 

dilação probatória, e, em razão disto, designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 18 de julho de 2020, às 13hrs30min, horário 

oficial de Mato Grosso. Determino a intimação pessoal da parte requerente 

para que preste depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 

1º, CPC). Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 12 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000103-82.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAISA PRUDENTE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000103-82.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: MARCIO MENDES OLIVEIRA REQUERIDO: LAISA PRUDENTE 

SOUZA OLIVEIRA Cuidam-se os autos de Ação de Divórcio Litigioso com 

Alimentos Provisórios e Regularização de Visita e Guarda que Marcio 

Mendes de Oliveira move em desfavor de LAISA PRUDENTE SOUZA 

OLIVEIRA. Analisando detidamente o pedido, denoto ser o presente caso 

passível de indeferimento da petição inicial. Explico. Com o nome das 

partes, verifica-se a existência de processo, com data de distribuição 

anterior inclusive, com partes, pedidos e causa de pedir similares (autos 

n° 1000066-55.2020.8.11.0106), tornando assim cristalina a litispendência, 

nos termos do art. 337, §3° do CPC. [...] § 3º Há litispendência quando se 

repete ação que está em curso [...] Neste aspecto, demonstrada a 

ocorrência da litispendência, o mesmo litígio não poderá voltar a ser objeto, 

entre as partes, de outro processo, enquanto não se extinguir o feito 

pendente, razão pela qual deverá o feito ser extinto sem a resolução de 

mérito, uma vez que a existência de um processo pendente entre A e B, 

baseado numa determinada causa de pedir que resulta no pedido ‘x’, 

desempenha o papel de pressuposto processual negativo para um outro 

processo que envolva A e B, que tenha a mesma causa de pedir e em que 

se formule o mesmo pedido. Quanto a isto. RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - INDEFERIMENTO 

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM AÇÃO COM PEDIDO AUXILIO DOENÇA 

E APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, PELO MESMO FATO, EM AÇÃO 

ANTERIORMENTE AJUIZADA E AINDA EM TRÂMITAÇÃO - CARÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO 

JURISDICIONAL PRETENDIDO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

MÉRITO - APELO DESPROVIDO. 1. "[...] O interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, 

sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o 

aspecto prático (WAMBIER. Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo 

civil. 10. ed. RT, 2008, v. 1, p. 160). 2. Inexistindo utilidade do provimento 

jurisdicional buscada na ação, em face da existência de outra com pedido 

em maior extensão, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, 

ante a ausência de interesse de agir (art. 485, VI do CPC). 3. Apelo 

desprovido. (Ap 120656/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 06/09/2018). Assim, conforme 

dantes explanado, temos que torna-se inviável o recebimento da presente 

inicial, pois já existe feito similar distribuído, que embora o autor desta 

demanda figure como requerido aquela, em nada interferirá pois as 

consequências dos pedidos serão as mesmas. Por todo o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III do CPC, haja 

vista a ocorrência de litispendência destes autos para com os de n° 

1000066-55.2020.8.11.0106, que tramita na presente comarca, de modo a 

extinguir o feito sem a resolução de mérito com arrimo ao art. 485, inciso I 

do CPC. Sem custas e honorários. Considerando que a presente comarca 

é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJe/TJMT. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 11 de março 

de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-20.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PARREIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000133-20.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:MARCOS 

PARREIRA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE 

NOVO SÃO JOAQUIM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Data: 30/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

31 DE MARÇO, S/N, EDIFÍCIO DO FÓRUM, JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO 

SÃO JOAQUIM - MT - CEP: 78625-000 . 12 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-54.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO FILHO (EXEQUENTE)

JOAO PAULO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010000-54.2016.8.11.0106 Requerente: João Paulo Rodrigues 

Requerido: Município de Novo São Joaquim - MT Vistos em correição. I. 

DEFIRO o pedido da parte requerente. II. CERTIFIQUE, a Secretaria, o 

trânsito em julgado da sentença que condenou o requerido ao pagamento 

de danos materiais e morais e EXPEÇA-SE o ofício do RPV em favor do 

requerente, encaminhando-o ao requerido para quitação. III. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-54.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO FILHO (EXEQUENTE)

JOAO PAULO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo para intimar as partes acerca da 

expedição do Ofício Requisitório. Novo São Joaquim, 12 de março de 2020. 

THALITA ARAUJO DOS SANTOS CRUZ Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33236 Nr: 1-57.1995.811.0095

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA, Albertus Gerarduz Scholten, Instituto Ecológico 

Cristalino Ltda., Geosberta Theresia Maria Van der Heijden Scholten

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Monteiro Santos, Eva Buque, 

Aparecido Manoel Vidovix, Antonio Aparecido Moraes, Raimundo dos 

Santos, Guilherme Pedro da Silva, Vulgo Mariano da Cantina, Vulgo 

Capichaba da Lanchonete, Vulgo Maranhão Rico, João Luiz da Silva, Azé 

de Tal (Sócio do Irmão), Ernesto da Frota (Vulgo Cara Branca), Valdevino 

de Tal (Vulgo Bigode), Valdomiro Borda, Vulgo Paraíba, Vulgo Ceará, 
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Antonio de Tal (Vulgo Neguinho), Moacir Barbelote (Vulgo Guacheba), 

Vulgo Mineiro, Vulgo Bicheiro, Vulgo Baiano Taxista, Vulgo Maguila, Vulgo 

Mascate, Vulgo Ranieri, Vulga Jacira, Dona Suade, Vulgo Zé Doido, 

MARANHÃO RICO, CAPIXABA DA LANCHONETE, MARIANO DA CANTINA, 

João Luiz da Silva, LUIZ ERNESTO DA FROTA (CARA BRANCA), 

VALDIVINO DE TAL ( BIGODE), Vulgo Maquila, AZER BIONDO DA SILVA, 

LICINHO DOS REIS ALVES, VALDEMIR DOS REIS ALVES, VALMIR DOS 

REIS ALVES, WALTEIR DOS REIS ALVES, ELIETH DE ALMEIDA, 

GEMINIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, 

VALDIVINO AMBROSIO SANTOS, FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, 

FRANCISCO VITAL DA SILVA, DAMIÃO PEREIRA FRANCO, JAIR 

BELETATO, JOSÉ ALVES DE ALMEIDA, RIBAMAR GOMES DA SILVA, 

PEDRO ARAÚJO DE SOUZA, CÍCERO SARAIVA DOS SANTOS, 

GUMERCINDO FAGUNDES LOPES, MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA 

SILVA, DOMINGOS DOS SANTOS SILVA, JOÃO TEIXEIRA LIMA, MARIA 

LENY CAMPOS DE SOUSA, RAIMUNDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, JOÃO 

BARBOSA DE SOUZA, MARIA LINADE SOUZA PEREIRA, LINDOLFO 

CANDIDO DE OLIVEIRA, SIDNEIA DE OLIVEIRA, DOMINGOS LOPES 

SAMPAIO, João Nascimento, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, GILMAR 

NASCIMENTO DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO MORAIS DA SILVA, 

JOÃO SOARES DA SILVA, NILO ALVES PIMENTA, JOSÉ PEREIRA 

CHAVES, CLAVIO LEONEL NEYER, MIGUEL FERREIRA SILVA, IVAIR 

ALVES DOS REIS, JOSÉ CAROLA DA SILVA, ANTONIO MESQUITA 

SOARES, GABRIEL DA COSTA SANTOS, ARIARLEI MORAIS, BENEDITO 

ESTRACIERI, MIRCON JAIR MEYER, GILDO VILMAR MEYER, JOSÉ 

ALCEMIRO SÁ DE BARROS, JOSÉ CASSIANO DA COSTA, JOAQUIM 

VELOSO DA COSTA, JOSÉ GOMES VIEIRA, IVAIR ANTONIO BERATELLI, 

ADEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, Jayme Eburneo Queiroz - OAB:16469, LUANA 

LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223, NICOLAS MASSAHARU 

ISHITANI - OAB:15285, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091, André Juliano Peres Peres - OAB:26889B, Marcelo Reis 

cardoso - OAB:MG81578, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B/MT, Rubens Moreno Rúbio Júnior - OAB:170569, 

Salvador Peres Peres - OAB:MT6440-D/8569PR, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:MT17.757/5126-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE PARA REQUERENTE PARA, NO 

PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DEVOLVER OS AUTOS (ITEM 

2.10.1, CNGC) SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63072 Nr: 159-78.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILCE DE JESUS RODRIGUES, WALTER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) PROVIDENCIE a Secretaria da Vara a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC-MT.

 2) INTIME-SE o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 CPC/2015.

3) Impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

façam os autos CONCLUSOS.

4) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE, para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 10 

do artigo 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados.

5) Havendo resposta de pretensão de compensação pela entidade 

devedora, na forma do item anterior, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias. Após, venham-me CONCLUSOS para decisão a respeito.

6) Caso decorra o prazo de que trata o item “4” sem resposta, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 

535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015) devendo ser expedido o 

Precatório/RPV, observado-se o disposto no art. 100 da CF/88.

7) OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto na Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

8) Comprovado o pagamento do precatório/RPV e, havendo a 

concordância da parte exequente, independente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para a liberação dos valores, em conta a 

ser indicada pela parte exequente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33425 Nr: 331-69.2004.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 331-69.2004.811.0095

Código: 33425

Vistos.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

CUMPRA-SE com urgência.

Paranaíta/MT, 11 de março de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61766 Nr: 839-97.2013.811.0095

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Pereira dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranato Zaleski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte requerente acerca da 

certidão de fls. 104, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61766 Nr: 839-97.2013.811.0095

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Pereira dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranato Zaleski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte requerente acerca da 

certidão de fls. 104, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-09.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CLODIMAR BRANDOLI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)
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PROCESSO n. 1000123-09.2020.8.11.0095 POLO ATIVO:CLODIMAR 

BRANDOLI DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - JUIZADO 

ESPECIAL DE PARANAÍTA Data: 18/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

AVENIDA ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, PARANAITÁ - MT - CEP: 

78590-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-91.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CLODIMAR BRANDOLI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000124-91.2020.8.11.0095 POLO ATIVO:CLODIMAR 

BRANDOLI DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - JUIZADO 

ESPECIAL DE PARANAÍTA Data: 18/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

AVENIDA ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, PARANAITÁ - MT - CEP: 

78590-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-92.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 11/05/2020, às 13h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 12 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000013-10.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIANE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo através de seu advogado com 

procuração nos autos a fim de impugnar a contestação juntada, no prazo 

legal. Paranaíta/MT, 12 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-46.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000127-46.2020.8.11.0095 POLO ATIVO:MARTA PIRES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL DE 

PARANAÍTA Data: 11/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000087-89.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

MADALENA DA SILVA ROBIS OAB - 008.129.531-69 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. P. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000087-89.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

9.000,00 ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: MADALENA DA SILVA ROBIS Endereço: Rua 

Judiciário, s/n, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DILTON DOS SANTOS PEREIRA Endereço: desconhecido 

Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de patrona polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/05/2020 Hora: 08:20 PEDRA PRETA, 12 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000056-69.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BONEGIA VALENTIM SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000056-69.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 16.908,51 ESPÉCIE: [Levantamento de Valor]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: BONEGIA VALENTIM SILVA 

Endereço: Sítio Nossa Senhora da Guia, lote 38, Assentamento Furnas, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 

1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 15 

(quinze) dias, sane os vícios apontados no despacho Id. 30023196, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito. PEDRA PRETA, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000111-20.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO BORGES DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000111-20.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 43.408,84 ESPÉCIE: [Execução Previdenciária]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: AUGUSTINHO BORGES DAVID 

Endereço: AVENIDA JACIARA, 466, NOVO HORIZONTE, ALTO GARÇAS - 

MT - CEP: 78770-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, sane os vícios apontados no despacho Id. 30048612, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito. PEDRA PRETA, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000007-28.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL PEREIRA BASTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000007-28.2020.8.11.0022. Vistos etc. Diante do 

equívoco na decisão de ID. 30019386, a qual nomeou terceiro estranho ao 

processo como curador, necessária sua retificação, passando a se se 

ler: “Desta feita, NOMEIO desde logo como curadora provisória do 

interditando, a Sra. MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA, para exercer os 

atos da vida civil do interditando.” Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000083-52.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOUZA SANTOS OAB - GO41017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000083-52.2020.8.11.0022. REQUERENTE: RENATO 

DOS SANTOS REQUERIDO: DUILIO PIATO JUNIOR Vistos etc. Analisando a 

exordial e os autos da execução n°137-94.2004.811.0022, código nº 

5619, verifico que a parte embargada SICREDI RONDONÓPOLIS não faz 

mais parte do polo ativo da referida, eis que o seu crédito foi pago, 

prosseguindo a execução, tão somente, em relação aos honorários 

advocatícios, portanto, a embargada SICREDI RONDONÓPOLIS é ilegítima 

para figurar no polo passivo, conforme dispõe o § 4º do artigo 677 do 

Código de Processo Civil. Desta feita, nos termos do artigo 321, do Código 
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de Processo Civil, concedo ao embargante o prazo de 15 (quinze) dias, 

para sane a irregularidade acima apontada, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45319 Nr: 1104-90.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela da parte 83, visando 

suprir a omissão na sentença proferida em fls. 78.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na decisão, eis que esta 

não arbitrou os honorários advocatícios pelos serviços prestados pela 

advogada nomeada.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO 

o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na decisão, pois não se referiu 

aos honorários da causídica que foi nomeada para proceder a defesa do 

réu em ref. 69.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para retificar o decisium de ref. 78, passando a constar o seguinte trecho:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Allan Vitor 

Sousa da Mata, OAB/MT nº. 15.698, nos presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 04 (quatro) URH, e Dra. Glicya de Oliveira 

Theodoro Lima, inscrita na OAB/MT sob o nº 19045, arbitro os honorários 

advocatícios em 01 (uma) URH a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.”

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 02 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 876-76.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Rezende da Silva, Antonio Alves de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a notícia de falecimento do executado NELSON REZENDE DA SILVA 

nos autos da Execução de Título Extrajudicial, conforme certidão de óbito 

juntada em ref.35.

 Desde já, com a certidão de óbito acostada aos autos e, havendo a 

necessidade de habilitação do espólio ou dos sucessores do executado, 

suspendo do processo pelo prazo de 06 (seis) meses em relação ao “de 

cujus”, conforme o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

Determino a intimação da causídica da parte exequente para qualifique aos 

autos o espólio do executado NELSON REZENDE DA SILVA, ou caso ainda 

não aberto inventário, seus sucessores, em até 30 (trinta) dias (art. 313, 

§2º, I, do CPC), bem como, no prazo de 05 (cinco) dias requeira o que 

entender de direito com relação ao executado Antônio Alves de Freitas 

citado em ref.35.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58879 Nr: 2414-63.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Peixoto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.Com relação ao bem apreendido nos autos, veículo Honda Cg 

150 Start, cor preta, placa QBN-7880, DETERMINO a alienação 

antecipada.EXPEÇA-SE mandado de avaliação da referida motocicleta, 

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do réu em 

pesquisa ao sistema INFOSEG, determino sua intimação dos termos de ref. 

223, bem como para se manifestar quanto a motocicleta que fora 

apreendida, indicando o proprietário do bem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

no endereço: CONJ SAGRADA FAMILIA – Nº 43 – UNIAO DOS PALMARES 

– AL – CEP 57800000.Expeça-se carta precatória.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 05 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52176 Nr: 1523-76.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carnielli Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos etc.

Tendo em vista a apelação juntada em ref. 97, intime-se o réu para 

apresentar contrarrazões, nos termos do art. 600.

Com a juntada de contrarrazões, estando preenchidos os pressupostos 

recursais, recebo os recursos de apelação da acusação e da defesa de 

ref. 97 e 99, somente no efeito devolutivo (CPP, art. 597).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49739 Nr: 495-73.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

 Inicialmente, intime-se o réu pessoalmente, cientificando-o da prolação da 

sentença, conforme preceitua o artigo 392 do CPP.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo os recursos de 

apelação da acusação de ref. 72, somente no efeito devolutivo (CPP, art. 

597).

Tendo em vista a apresentação das contrarrazões ao recurso de 
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apelação em ref. 80, Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69500 Nr: 1297-66.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Meneses Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 79, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2020, às 16h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61648 Nr: 1146-37.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Geraldo Colette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 84, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2020, às 14h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64945 Nr: 2627-35.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 92, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2020, às 15h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65441 Nr: 2813-58.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 102, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2020, às 14h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar 

acerca das não intimações das vítimas e testemunha de Refs. 114 e 118.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67044 Nr: 320-74.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S/A, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS 

PERNAMBUCANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:17362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gilberto Crippa 

Júnior - OAB:SC/31.457, Gabriel Collaço Vieira - OAB:SC/22.777, 

MICHEL SCAFF JUNIOR - OAB:SC/27.944, Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/MT, Rafaela Romanros - OAB:SC/44.670, 

Ricardo Anderle - OAB:SC/15.055, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Desta feita, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo 

Civil, intimem-se a parte autora e a requerida Calcard Administradora de 

Cartões LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de preclusão:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69847 Nr: 1422-34.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Tavares, Ivanilde de Souza Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Desta feita, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo 

Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas que pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, justificando sua adequação e pertinência ao caso 

(art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, CPC);c)Especifiquem, 

com objetividade, quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, CPC);d)Manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito.Por 

oportuno, ressalvo, que a especificação de provas não obstará o eventual 
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julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida as 

hipóteses dos artigos 355 e 356, ambos do CPC.Após, decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 05 de março de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70064 Nr: 1502-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMC, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos iniciais em todos os seus 

termos, de modo a DESTITUIR DO PODER FAMILIAR que EDINELZA 

COELHO RODRIGUES detém sobre o menor PABLO COELHO RODRIGUES. 

Em consequência, declaro CONSTITUÍDO o vínculo de adoção do menor 

PABLO COELHO RODRIGUES pelos requerentes FLORENTINA MARTINS 

COELHO e MAURO FRANCISCO DA SILVA na forma do artigo 47 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, combinado com o artigo 1635, 

inciso IV, do Código Civil.O infante se chamará PABLO COELHO SILVA, 

passando a constar como genitora a requerente FLORENTINA MARTINS 

COELHO e genitor MAURO FRANCISCO DA SILVA, avós maternos JOSÉ 

COELHO e FLORIPES MARTINS COELHO e avós paternos SEVERINO 

FRANCISCO DA SILVA e AMARINA JOSÉ DA SILVA.Sem custas, de 

acordo com a exegese do artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o mandado de 

inscrição no registro civil competente para cancelamento e realização de 

novo registro, observando-se fielmente as determinações contidas no 

artigo 1.628 do Código Civil e artigo 47 da Lei nº 8.069/90, com redação 

dada pela Lei nº 12.010/2009.Ante os serviços prestados pela advogada 

nomeada Dra. Glicya de Oliveira Theodoro no presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 04 (quatro) URH e ante os serviços prestado 

pela advogada nomeada para defesa da requerida, Dra. Vanderlandis da 

Silva Santos arbitro os honorários em 02 (dois)URH, conforme a Tabela da 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52111 Nr: 1495-11.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 107, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2020, às 14h.

Tendo em vista que a testemunha Valdiones Lopes da Silva se encontra 

preso na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa “Mata Grande” de 

Rondonópolis-MT e, considerando a deficiência de efetivo para a 

realização de escoltas de réus presos para o interrogatório em audiência 

nas comarcas circunvizinhas, com fulcro na Resolução 105 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), DETERMINO a realização da audiência para a 

inquirição da testemunha Valdiones por videoconferência em sala própria, 

disponibilizada na referida Penitenciária.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT comunicando-lhe desta decisão, para que sejam 

tomadas as providências cabíveis.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70393 Nr: 1621-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Landvoigt de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de locação 

efetuado entre as partes, deixando de decretar o despejo do réu, posto 

que já houve desocupação e imissão em favor do autor da posse do 

imóvel, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.544,28 

(seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), 

com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação do 

réu.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC.Determino a restituição dos valores depositados aos autos a 

título de caução em favor da parte requerente, nos termos do pleito de ref. 

33.Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 10 de março de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53737 Nr: 386-25.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Hipólito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento do mandado a ser expedido, devendo emitir a 

guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não 

constar o endereço na Planilha de Zoneamento, deverá ser realizado 

contato com a Central de Mandado desta Comarca para dirimir as dúvidas, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada, CONFORME DESPACHO EM REF: 79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55710 Nr: 996-90.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO das Partes, nos termos do artigo 11 da resolução nº 

CJF-RES-2017/000458 de 04 de outubro de 2017, para manifestarem-se 

acerca do inteiro teor do ofício requisitório (RPV/Precatório) expedido Ref: 

96/97, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 1709-31.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Regiane Quirino Farias, WDFdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar a respeito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70173 Nr: 1533-18.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODS, IGdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para manifestar 

nos autos o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51043 Nr: 1027-47.2015.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias compareça perante esta Secretaria da Única Vara da 

Comarca de Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória expedida, para 

distribuição e cumprimento do ato na Comarca de Rio Verde/GO, conforme 

despacho de Ref: 74

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45797 Nr: 1362-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Henrique da Silva Lenci, David Souza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566, Marcio 

Carrete de Faria - OAB:39787-GO

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 254, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2020, às 15h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato, observando a manifestação 

ministerial de Ref. 230.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 367 Nr: 2-97.1995.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Representante do Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran, Irineu Aguiar Silva, Edvaldo Porto, 

João Ferreira Gonçalves, Célio Borges da Silva, João Pereira Neto, Ivo 

Alberto Jaime, Aumori Pereira de Oliveira, Romildo Sandro Pires do 

Nascimento, Floresbela Oliveira Horta, Ivany de Lima Polga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Porto Souza - 

OAB:MT/7250, Francisco Assis dos Santos Filho - OAB:5140

 Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se os executados da 

indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste 

pessoalmente, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 229 c/c 854, §3º, ambos do CPC, 

consignadas às advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo 

manifestação dos executados ou transcorrido o referido prazo, intime-se 

a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro ainda o pleito de bloqueio de 

veículos em nome dos executados.É possível a realização de busca de 

veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que os 

executados venham a se desfazerem dos referidos bens para frustrarem 

os fins da execução, bem como para garantir a execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que os executados não se desfaçam do bem 

até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer 

prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de 

garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução.Com 

essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome dos 

executados por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.Restando êxito na localização dos bens, EXPEÇA-SE de imediato 

mandado de penhora e avaliação.DETERMINO ainda a inclusão dos nomes 

dos executados nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 

528, § 3º, do CPC, através do sistema SERASAJUD.Sendo infrutífera as 

penhoras, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43094 Nr: 1327-77.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edileuza da Costa Izidoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.329, determinado a expedição de carta precatória 

para a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas em 

fls. 113/115.

Analisando o recurso de apelação de fls.312/314, estando preenchidos os 

pressupostos recursais, recebo o recurso de apelação da defesa, 

somente no efeito devolutivo (CPP, art. 597).

Tendo em vista que as partes já apresentaram suas razões, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

No mais cumpra-se decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75751 Nr: 704-03.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilton Ferreira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que houve erro material na defesa 

apresentada em ref. 19, haja vista que qualificou terceiro estranho à lide 

como parte.

Assim, com intuito de evitar eventual nulidade no feito, INTIME-SE o 

causídico para que regularize a defesa, retificando o nome do réu na 

resposta à acusação, bem como retifique ou, se for o caso, ratifique os 

fundamentos da defesa apresentada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
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pena de destituição de cargo de advogado nomeado.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51223 Nr: 1102-86.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Quimica do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Antonio Canesin - 

OAB:PR/8007, FELIPE RAPETTI PIRES - OAB:51334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS (A)DAS PARTES requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55313 Nr: 869-55.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Heller Augustin, Jose Evandro Lopes de 

Souza, Marlene Burati Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido para citação dos 

Requeridos: Jose Evandro Lopes de Souza e Marlene Burati Sousa, 

devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. 

Em caso de não constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico 

que seja contactado a Central de Mandado desta Comarca para dirimir as 

dúvidas, encaminhando a guia e o comprovante de pagamento aos autos 

para posterior juntada, conforme despacho em Ref: 66..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56545 Nr: 1368-39.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Thiel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Martins, Valeria Martins 

Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira Silva Becker 

- OAB:MT/17.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maristela Massignan 

Martins - OAB:9.248

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DAS PARTES REQUERIDAS para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref 105, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 686-50.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Rodrigues Filho - ME, Euclides 

Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a), acerca do bloqueio de valor realizado via 

sistema BACENJUD de Ref: 46, bem como para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, § 3°, 

do CPC, consignadas às advertências do § 4° do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 686-50.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Rodrigues Filho - ME, Euclides 

Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de penhora a ser expedido, devendo emitir 

a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não 

constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja 

contactado a Central de Mandado desta Comarca para dirimir as dúvidas, 

encaminhando a guia e o comprovante de pagamento aos autos para 

posterior juntada.

 Intimação Advogado de Herdeiro (Inventário)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41401 Nr: 1147-95.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walkleine Lessa Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Assitência à Saúde dos Servidores 

do Estado - MT Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Romano Ferreira 

- OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE ANTONIO 

ROMANO FERREIRA, para devolução dos autos nº 

1147-95.2012.811.0022, Protocolo 41401, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10902 Nr: 439-55.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Luiz Marcos Rodrigues 

ME, Gerson Duran Luque, Cristiane Valério da Silva, Marcilene Costa da 

Conceição Contó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B, Edno Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Gustavo 

Ferraz Rodrigues - OAB:8.109, Jair Camilo de Souza Junior - OAB: 

7043/MT, Janaina Emanuele Muller Barbosa - OAB:17812, José 

Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B, Rosimeire Duarte - OAB:9.100-MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para 

CONDENAR os requeridos NELSON DIAS DE MORAES e LUIZ MARCOS 

RODRIGUES a prática de improbidade administrativa prevista nos artigos 

9º, caput, e 10, inciso VIII, da Lei n° 8.429/92, aplicando-lhes sanções 

disposta no artigo 12, incisos I e II, da mesma Lei e, JULGAR 

IMPROCEDENTE a Ação Civil Pública com relação aos demandados 

GERSON DURAN LUQUE, CRISTIANE VALÉRIO DA SILVA CAMIM e 
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MARCILENE COSTA DA CONCEIÇÃO CONTÓ das imputações por ato de 

improbidade administrativa descrita na exordial.Das penas.Assim, atento 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à 

gravidade do ato de improbidade e à cominação das penalidades, entendo 

que deve ser aplicado aos requeridos a pena:a) solidariamente, ao 

ressarcimento integral do dano causado no valor de R$ 2.129.737,93 (dois 

milhões, cento e vinte e nove mil e setecentos e trinta e sete reais e 

noventa e três centavos), com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC desde a data de consumação do dano;b) de suspensão dos 

direitos políticos por 08 (oito) anos; c) de pagamento de multa civil no valor 

do valor do dano, ou seja, o valor de R$ 2.129.737,93 (dois milhões, cento 

e vinte e nove mil e setecentos e trinta e sete reais e noventa e três 

centavos);d) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de 10 (dez) anos e;e) de perda da função pública, se estiver 

ocupando alguma.Deixo de condenar os requeridos em honorários 

advocatícios vez que a presente ação foi proposta pelo Ministério Público. 

Contudo, em razão da sucumbência, o requerido arcará com custas e 

despesas processuais..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42772 Nr: 1020-26.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Rodrigo da Silva Brandão, Antonio 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Mauro Márcio Dias Cunha - OAB:5391

 Vistos etc.Com relação ao bem apreendido nos autos, motocicleta Honda 

CG Titan 150, cor preta, placa JZY5492, conforme se observa em fls. 515, 

no que concerne à sua destinação, o Provimento nº 06/2017 – CGJ 

regulamenta a destinação dos bens apreendidos em inquéritos e 

processos criminais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.Consoante preceitua o artigo 2º, incisos I, II e III do referido 

Provimento, os bens apreendidos em inquéritos e processos criminais, 

sejam eles móveis, de qualquer natureza, que tiveram seu perdimento, 

deverão ser procedidos a sua alienação definitiva.Assim, tendo em vista 

que foi decretado o perdimento do bem em favor da União, nos termos do 

art. 63 da Lei 11.343/06, conforme fls. 269, DETERMINO a realização de 

alienação definitiva da motocicleta Honda CG Titan 150, cor preta, placa 

JZY5492, apreendida no feito, por leilão judicial, nos termos dos artigos 2º, 

incisos II e III, 4º e 5º do Provimento nº 06/2017 – CGJ.EXPEÇA-SE 

mandado de avaliação da referida motocicleta, devendo o Oficial de 

Justiça realizar também um auto de constatação do estado de 

conservação e grau de depreciação em que o veículo se encontra, 

relatando pormenorizadamente, bem como constatar se o bem está apto 

ao uso funcional ou se serve apenas para comercialização de 

peças/sucata.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52117 Nr: 1501-18.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Coimbra Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANO COIMBRA GOULART, Cpf: 

02264409150, Rg: 5498137, Filiação: Joana Bernadeth Coimbra e Anibal 

Fernandes Goulart, data de nascimento: 03/11/1985, brasileiro(a), natural 

de Mineiros-GO, convivente, Telefone 66-9656-2293. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio de sua Promotora de Justiça em exercício nesta 

Comarca, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem perante 

Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de: JULIANO 

COIMBRA GOULART, brasileiro, convivente, montador industrial, nascido 

aos 03.11.1985, portador do RG nº 5498137 SSP/GO e CPF 

022.644.091-50, natural de Mineiros/GO, filho de Anibal Fernandes Goulart 

e Joana Bernadeth Coimbra, residente e domiciliado na Rua Presidente 

Getúlio Vargas, nº 641, Centro, neste Município e Comarca de Pedra 

Preta/MT, melhor qualificado às fls. 15/16, em razão dos fatos que passa a 

expor: Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 11 de 

setembro de 2015, na residência localizada na Rua Presidente Getúlio 

Vargas, nº 641, Centro, neste Município e Comarca de Pedra Preta/MT, o 

denunciado JULIANO COIMBRA GOULART, com consciência e vontade, 

prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, prometeu causar mal 

injusto e grave e praticou vias de fato contra à vítima Elisangela Dias da 

Costa, sua companheira, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04. 

Segundo apurado, a vítima e o denunciado convivem maritalmente e na 

mencionada data, o denunciado JULIANO COIMBRA GOULART, ao chegar 

na residência do casal, por volta das 04h:30min, sem qualquer motivo, 

praticou vias de fato contra a vítima, empurrando-a, vindo esta a cair no 

chão e sofrer escoriações. Afere-se ainda, que na mesma data, por volta 

das 06h:00min, o denunciado segurou a vítima pelo pescoço e lhe 

ameaçou de morte, dizendo que iria explodir a casa com a vítima e o filho 

do casal, que mataria os dois. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JULIANO COIMBRA GOULART, 

como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal Brasileiro e artigo 

21 da Lei de Contravenções Penais, com implicações da Lei nº 

11.340/2006. Requer, outrossim, a fixação de indenização pelos danos 

mínimos causados à vitima, nos moldes do art. 387, inciso IV do CPP, 

requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação 

do denunciado para responder a acusação por escrito, com a notificação 

da vítima e das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, 

prosseguindo o feito, sendo ao final proferida sentença condenatória.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista que em consulta ao Infoseg, não 

logrei êxito de encontrar novo endereço do denunciado Juliano Coimbra 

Goulart, acolho o parecer ministerial de Ref. 47, determinando a citação 

deste por edital, com prazo de 30 (tinta) dias, para responder à acusação 

por escrito, no prazo de 15 (dez) dias.Faça constar no edital de citação 

que o denunciado, por ocasião de sua resposta, poderá arguir 

preliminares, alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando 

necessário.Conste do referido edital a infração em que o denunciado está 

sendo processado.Para efeito de publicidade, observe-se os requisitos 

descritos no art. 365 e parágrafo único, do CPP.Decorrido o prazo supra, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 

2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 11 de março de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52711 Nr: 1692-63.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIANO DE SOUSA SILVA, Rg: 

046060322012-9, Filiação: Cicera de Sousa Silva e Josiel Bizerra da Silva, 

data de nascimento: 18/11/1994, brasileiro(a), natural de Paulo Ramos-MA, 
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convivente, Telefone 66-9939-2062. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de sua Promotora de Justiça signatária, vem diante de 

Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal de 1988, e artigo 41 e seguintes do Código de Processo Penal, 

oferecer D E N Ú N C I A em face de: MARCIANO DE SOUSA SILVA “Vulgo 

Tuta”, brasileiro, convivente, cozinheiro, portador da cédula de identidade 

RG n.º 046060322012-9 SESP/MA, inscrito sob o CPF n.º 612-418.293-90, 

nascido em 18.11.1994, natural de Paulo Ramos/MA, filho de Josiel Bizerra 

da Silva e Cicera de Sousa Silva, residente e domiciliado na Rua 02, s/nº, 

Kitinet do Zé Preto, Bairro Três Irmãos, Pedra Preta/MT, pela prática do 

seguinte fato delituoso: No dia 06 de setembro de 2015, por volta das 

20h00min, na residência localizada na Rua 02, Bairro Três Irmãos, neste 

Município de Pedra Preta, o denunciado Marciano de Sousa Silva ofendeu 

a integridade física da vítima Natália Oliveira de Freitas, sua convivente, 

causando-lhe as lesões corporais (fl. 15). Segundo apurado, o 

denunciado convive em união estável com a vítima, sendo que na data dos 

fatos, após ambos ingerirem bebida alcoólica iniciaram uma discussão, 

ocasião em que entraram em vias de fato. Afere-se que durante o 

desentendimento, o denunciado se dirigiu até a cozinha, armou-se de um 

faca e na tentativa de golpear a vítima, feriu um dos dedos da sua 

companheira. Em que pese a vítima tenha se recusado a realizar o exame 

de corpo de delito, à fl. 15 consta prontuário médico atestando ferimento 

no dedo da mão da vítima, inclusive apontando a necessidade de sutura. 

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência 

MARCIANO DE SOUSA SILVA pela prática do delito tipificado no artigo 

129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, motivo 

pelo qual requer o recebimento e autuação da presente, com a citação do 

denunciado para responder a acusação por escrito, com a notificação das 

testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme 

rito procedimental previsto, sendo ao final proferida sentença 

condenatória.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista que em consulta ao Infoseg, não 

logrei êxito de encontrar novo endereço do denunciado Marciano de 

Sousa Silva, acolho o parecer ministerial de Ref. 71, determinando a 

citação deste por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para responder à 

acusação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias.Faça constar no edital 

de citação que o denunciado, por ocasião de sua resposta, poderá arguir 

preliminares, alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando 

necessário.Conste do referido edital a infração em que o denunciado está 

sendo processado.Para efeito de publicidade, observe-se os requisitos 

descritos no art. 365 e parágrafo único, do CPP.Decorrido o prazo supra, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 21 de fevereiro de 

2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 11 de março de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6602 Nr: 325-87.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jeronimo Modesto de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO das Partes, nos termos do artigo 11 da resolução nº 

CJF-RES-2017/000458 de 04 de outubro de 2017, para manifestarem-se 

acerca do inteiro teor do ofício requisitório (RPV/Precatório) expedido Ref: 

96/97, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42300 Nr: 561-24.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRMdS, MAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:MT/16686-O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, apresentar o rol de 

testemunhas, no máximo 10 (dez) dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as 

quais deverão comparecer independentes de intimação, ou, caso 

pretendam, que formulem requerimento neste sentido.Expeça-se carta 

precatória.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48950 Nr: 235-93.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copa Distribuidora de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de pesos e medidas de Mato Grosso - 

IPEM-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliano Rodrigues de Souza 

Lima - OAB:18749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) compareça perante esta Secretaria da Única Vara da Comarca de 

Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória de Penhora, expedida em 

09/03/2020, para cumprimento do ato na Comarca de Cuiabá/MT, devendo 

recolher as custas de distribuição e a diligência do Sr. Oficial de Justiça no 

Juízo Deprecado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-53.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000070-53.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: ANTONIO 

PEDRO PINTO EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulada por Antonio Pedro Pinto em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, requerendo a citação do executado 

para efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a 

exequente para se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver 

impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito, dou-o por homologado. Em seguida, considerando 
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que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, 

§ 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça 

Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno 

valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-97.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO BATISTA CORREA (EXECUTADO)

FERNANDO DA SILVA CARVALHO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000080-97.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL SA EXECUTADO: LAZARO BATISTA CORREA, FERNANDO DA 

SILVA CARVALHO FILHO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução por 

Título Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIIL S/A, em desfavor de 

Lazaro Batista Correa, todos devidamente qualificados nos autos. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Citem-se a parte executada para que, no prazo de 

03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de 

serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução (art. 829, do CPC). Conste, no mandado 

executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) 

dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, 

§1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando 

em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e 

honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC, art. 916). O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 

do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art. 919, CPC). Se não encontrado(a) o(a) devedor(a), com fulcro no 

artigo 830 do Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Na 

sequência, o Oficial de Justiça deve proceder na forma prevista no artigo 

831 e seguintes do Código de Processo Civil. Havendo penhora, 

intimem-se os(a) executados(a), nas formas do artigo 841 do Código de 

Processo Civil. Se o bem penhorado for imóvel, intime-se também o 

cônjuge do(a) executado(a) (artigo 842 do CPC), salvo se forem casados 

em regime de separação absoluta de bens. Não encontrando bens para 

penhora, intimem-se o(a) devedor(a), via correio, para que no prazo 05 

(cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à 

penhora e seus respectivos valores, acompanhado da prova de 

propriedade, sob pena de sua omissão ser considerada ato atentatório a 

dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, c/c 847, § 2º, ambos do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à 

causa, na forma do artigo 85, § 2º, e artigo 827, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001378-61.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001378-61.2019.8.11.0022. REQUERENTE: 

ROSANGELA ALVES DE AGUIAR REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária de 

concessão de salário-maternidade na condição de segurado especial, 

ajuizada por Rosangela Alves de Aguiar, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, devidamente qualificados nos autos sustentando, 

em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, 

requerendo a concessão do benefício condição de segurado especial. Na 

exordial juntou documentos, e pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, 

bem como pela concessão do benefício. Vieram-me os autos conclusos. 

Eis o Relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita requerida na inicial, com fulcro 

no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil. Preenchidos os 

requisitos legais, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 

da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, adequado ao 

processamento de todos os pedidos. Cite-se o requerido, para que no 

prazo legal, querendo, contestar a presente ação, consignadas às 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Após, contestada 

a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000058-39.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000058-39.2020.8.11.0022. REQUERENTE: PAULO 

SERGIO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, 

interposta por PAULO SÉRGIO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO- 

DETRAN/MT, devidamente qualificados nos autos. O autor foi surpreendido 

ao descobrir um débito aberto em seu nome referente ao IPVA dos anos 

de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, da motocicleta Yamaha/XTZ 

125E, PLACA KAC 3444, CHASSI 9C6KE037050033430, RENAVAM 

865981922. Relata o autor que ao procurar o Detran, bem como, 

consultando o site do DETRAN/MT, verificou-se que a referida motocicleta 

tem como atual proprietário (ERMINIO DOMINGOS FUZINATTO), desde o 

ano de 2006, consta também o nome do antigo proprietário (OSVALDO 

PIQUES), o que comprova que os débitos em seu nome são indevidos. Por 

tais razões, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a retirada do nome do autor da DÍVIDA ATIVA/ SPC/ SERASA, 

sob pena de multa diária. Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária previstos no artigo 98 

do CPC. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Em 

detida análise aos fundamentos expostos na exordial, verifico de plano a 

ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso – DETRAN/MT quanto ao pedido de inexigibilidade dos débitos 
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tributários do veículo, objeto da ação, inscrito em Dívida Ativa. O DETRAN 

é incompetente administrativamente no que tange à incidência ou não do 

IPVA e outros débitos tributários, impossibilitando-o, em caso de 

procedência da ação, de atender às determinações proferidas em 

sentença. Neste sentido: “APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DETRAN – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – 

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS 

INFRAÇÕES A PARTIR DA DATA DA ALIENAÇÃO – COBRANÇA DO IPVA 

– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 585, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

– RECURSO DESPROVIDO. 1. Por mais que os autos versem quase que 

exclusivamente sobre incumbências do órgão de trânsito, há, também, 

pedido concernente ao IPVA, que é de competência exclusiva do fisco, 

logo, não há que se falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso.2. 

Todas as infrações que foram autuadas em data posterior a alienação do 

veículo são inexigíveis ao Alienante, já que se relativiza o disposto no 

artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro.3. A responsabilidade solidária 

do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 

não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere 

ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).” (Ap 104465/2016, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 

25/10/2018)" Desta forma, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito em relação ao DETRAN/MT. Devendo prosseguir em relação do 

Estado do Mato Grosso. Da análise do pleito formulado, no que se refere à 

tutela pleiteada, para a exclusão da negativação nos cadastros restritivos 

nos órgãos de proteção ao crédito em nome do autor, entendo que deve 

ser deferido, visto que a parte autora juntou aos autos documentos 

imprescindíveis para sua concessão. Como se sabe, a antecipação de 

tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível 

quando estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que 

se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que 

haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. No 

que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

indispensável se faça à parte autora trazer aos autos a prova inequívoca 

a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação. Analisando os 

autos, logo se mostra possível o deferimento medida acautelatória 

pleiteada, pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das 

alegações da parte autora, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular. Foi 

demonstrado que a parte requerida incluiu indevidamente o nome do autor 

na dívida, por um débito inexigível do requerente, haja vista que o figura 

como proprietário da motocicleta o Sr. Erminio Domingos Fuzinatto, desde o 

ano de 2006. Desta forma, no caso a despeito das considerações 

lançadas na exordial, pude distinguir a presença concomitante dos 

pressupostos legais indispensáveis à concessão da medida acautelatória, 

considerando os documentos apresentados, anexo a inicial, pela parte 

autora representam, a meu ver, a prova inequívoca. Ante o exposto, e por 

tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pelo autor, para 

determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada do nome do 

requerente da DÍVIDA ATIVA/ SPC/ SERASA, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), caso 

haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o 

limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Cite-se a parte requerida, para 

apresentar contestação, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da intimação pessoal, nos termos do artigo 183, §1º do 

CPC, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 

do CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex, sob 

pena de serem-lhe aplicados os efeitos da revelia. Após, com a juntada da 

contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Por conseguinte, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-58.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA MARIA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA PRETA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000102-58.2020.8.11.0022. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DURVALINA MARIA DE 

SOUZA, contra ato ilegal pratico por GILBERTO FIGUEIREDO e STEPHANY 

PAIVA DAMASCENA, qualificado nos autos. Relata, em síntese, que a 

impetrante possui Osteonecrose (CID-10 M879), tendo como sequela pós 

fratura do colo do fêmur. Necessitando de tratamento cirúrgico de 

artroplastia. Alega a impetrante que vem sofrendo recusas ilegais e 

arbitrária por parte das Secretarias de Saúde do Estado de Mato Grosso e 

do Município de Pedra Preta em realizar tratamento cirúrgico de artroplastia 

total do quadril. Por tais razões, requer a concessão da liminar, 

concedendo a determinar a liberação do tratamento cirúrgico através de 

artroplastia total do quadril e, no mérito, pugna pela procedência do 

mandado de segurança. Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Em detida análise os autos, verifico 

que o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, pelos 

argumentos em que passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional 

que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo 

não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que 

ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX 

da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito liquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público;” 

“Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça (...)” Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do “writ”, 

porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado com provas pré-constituídas. Observa-se que 

o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e 

certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito 

comprovado de plano, cuja existência e delimitação são claras e passíveis 

de demonstração documental. Se depender de comprovação posterior, 

não é direito líquido e certo, para fins de segurança. Pois bem. Assim, a 

via estreita do mandado de segurança será adequada tão somente 

quando diante de prova robusta e pré-constituída do ato tido por ilegal, a 

qual deverá ser devidamente formalizada por ocasião da propositura da 

ação, seja procedendo a sua imediata juntada com a exordial, ou ainda, 

com a indicação da repartição, autoridade ou terceiro que esteja em poder 

destas provas, os quais serão oficiados para exibição das mesmas no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme § 1º do art. 6º da Lei 12.016/2009. Após 

detida análise os autos, verifico que o impetrante não apresentou 

argumento jurídicos demonstrando do direito líquido e certo, pressuposto 

processual indispensável para a propositura do Mandado de Segurança. 

A fundamentação trazida pela impetrante com relação ao direito 

fundamental à saúde outorgado pela Constituinte de 1988 não deve 

proceder, haja vista que não se trata de direito líquido e certo, ante a 

ausência de título comprobatório, devendo, caso a impetrante queira 

obtê-lo, proceder com ação autônoma para reconhecimento de tais direitos 
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e assim, caso preencher os requisitos, obterá direito líquido e certo no 

final da lide. Assim, não há nos autos provas pré-constituída da ilegalidade 

ou abuso de poder por parte da autoridade tida por coatora, haja vista que 

inexiste comprovação de direito líquido e certo. Incabível, portanto, o 

presente procedimento especial, pois pressupõe, necessariamente, que o 

alegado direito líquido e certo esteja comprovado documentalmente, 

mediante prova pré-constituída, o que não se verifica nos autos, não 

admitindo dilação probatória. Desta feita, ausente a condição específica da 

ação do mandado de segurança, a implicar no seu imediato indeferimento 

da petição inicial pela ausência dos pressupostos processuais. Dispõe o 

art. 10, “caput”, da Lei 12.016/2009: “Art. 10. A inicial será desde logo 

indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de 

segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 

prazo legal para a impetração.” Portanto, o feito carece dos requisitos de 

procedibilidade, cuja carência da ação enseja a extinção de plano do 

processo, ante a ausência do pressuposto processual. Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e em consequência, DENEGO a segurança 

pleiteada, ante a inexistência de direito líquido e certo. Sem custas e 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e Lei Estadual 

7.603/2001. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-36.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR REZENDE DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MOREIRA REZENDE OAB - MT21961/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENILDA VIEIRA COELHO DE ARAUJO (REU)

MARCELO ENRIQUE DAN DE ARAUJO (REU)

 

PROCESSO n. 1000291-36.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ADIMAR 

REZENDE DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA 

MOREIRA REZENDE POLO PASSIVO: JOVENILDA VIEIRA COELHO DE 

ARAUJO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 29/04/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-21.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR REZENDE DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MOREIRA REZENDE OAB - MT21961/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENILDA VIEIRA COELHO DE ARAUJO (REU)

MARCELO ENRIQUE DAN DE ARAUJO (REU)

 

PROCESSO n. 1000292-21.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ADIMAR 

REZENDE DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA 

MOREIRA REZENDE POLO PASSIVO: JOVENILDA VIEIRA COELHO DE 

ARAUJO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 29/04/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57152 Nr: 1600-51.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON OLIVEIRA COSTA, Cpf: 

05423124174, Rg: 2542683-4, Filiação: Maria Francineide de Oliveira e 

Zezito Ribeiro da Costa, data de nascimento: 03/01/1998, brasileiro(a), 

natural de Pedra Preta-MT, solteiro(a), Telefone 66-9629-1059. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o acusado Anderson Oliveira Costa, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

28, caput, da Lei nº. 11.343/06.O crime do artigo 28, caput, da Lei nº 

11.343/2006, é punido com penas estabelecidas nos seus incisos, sendo: 

I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à 

comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou 

curso educativo.Na fixação da pena, considerando a confissão 

espontânea do réu e o fato de não possuir antecedentes, aplico-lhe a 

pena de advertência sobre os efeitos das drogas.In casu, entendo 

adequada e suficiente à aplicação da pena de advertência ao réu, 

devendo o Juízo da execução penal aplicar-lhe a advertência sobre os 

efeitos nocivos das drogas.Ante a pena aplicada, concedo ao acusado o 

direito de recorrer em liberdade.Caso tal providência ainda não tenha sido 

tomada, determino a destruição dos entorpecentes apreendidos.Isento o 

réu ao pagamento das taxas e custas processuais.Oportunamente, após 

o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes 

providências:a) expeça-se guia de execução definitiva do condenado.b) 

Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. 

Gilberto Machado Custódio, Ref. 21, arbitro os honorários advocatícios em 

03 (três) URHs, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 10 de março de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-61.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000128-61.2017.8.11.0022. REQUERENTE: DANIEL DA SILVA MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação de indenização proposta Daniel 
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da Silva Martins em face de Banco Bradesco S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante devidamente intimada para comparecer a audiência de 

conciliação designada, esta deixou de comparecer na referida audiência, 

conforme se observa em ref. 26873757. É certo que essa atitude esvazia 

o conteúdo da ação, fato que deve ser tomado em consideração pelo 

julgador no momento de proferir sentença. Se o autor apesar de 

devidamente intimado, deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Ademais, o Enunciado n.º 20 

do FONAJE, dispõe obrigatoriedade da parte comparecer pessoalmente 

nas audiências, senão vajamos: "O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto." A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos: 

“64333840 - JUIZADO ESPECIAL. Ausência do autor e seu procurador em 

audiência de instrução e julgamento, embora pessoalmente intimados. 

Pedido expresso do réu para extinção do feito. Sentença, contudo, 

acolhendo o pedido, sequer fazendo menção ao fato. Incidência do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 20 do fonaje. Recurso conhecido e 

provido. Se o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências o 

processe será extinto. As audiências a que a Lei se refere são tanto a de 

conciliação quanto a de instrução e julgamento. O dispositivo em questão 

(artigo 51, inciso I) é de clareza meridiana, tornando obrigatória a 

presença do autor nessas audiências, sequer se admitindo seja 

representado no ato por advogado, por mais especiais que sejam os 

poderes inseridos na procuração, porquanto o princípio básico da justiça 

especial é a conciliação das partes e nada melhor do que a reunião das 

mesmas para a obtenção de um possível acordo. (TJSC; Rec. 

2008.300201-8; São Carlos; Terceira Turma de Recursos Cíveis e 

Criminais; Rel. Juiz Selso de Oliveira; DJSC 23/04/2010; Pág. 450). (grifo 

nosso).” Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, diante do que dispões o 

§2º do artigo 51, da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 012/2020

A Doutora Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização do Poder Judiciário sobre 

as atividades dos notários e registradores, conforme dispõe o artigo 236, 

§1º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Lei n. 8.935 de 18.11.1994, que, em regulamentação ao 

mencionado dispositivo constitucional, dispõe sobre serviços notariais e 

de registro, aplicáveis aos titulares de serviços notariais e de registro;

CONSIDERANDO que os serviços notariais e de registro serão prestados, 

de modo eficiente e adequados, nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994;

CONSIDERANDO que no processo administrativo disciplinar ou na 

sindicância instaurados em face dos notários e registradores não se 

constitui a comissão processante (art. 309 CNGC);

CONSIDERANDO os artigos 51, inciso VII e 52, inciso XXXIV, ambos do 

Código de Organização e Divisão Judiciárias (COJE), que dispõem que 

compete aos Juízes Diretores do Foro, privativamente, resolver questões 

relacionadas aos Serviços de Registros Públicos;

CONSIDERANDO o artigo 100 da CNGCE, que dispõe que "todos os 

funcionários dos Serviços Notariais e de Registros deverão cumprir 

rigorosamente os ditames decorrentes de leis, regulamentos, provimentos, 

portarias e instruções procedimentais típicas, sob pena de 

responsabilidade disciplinar, inclusive".

CONSIDERANDO a prática de suposta infração pelo Tabelião Titular do 

Cartório do 1º Ofício de Poconé Senhor Aloysio Rodrigues do Prado, 

prevista no Art. 22, Art. 30 inciso II, III, e XII Art. 31, inciso I, II e V da Lei nº 

8.935/94, Art. 100, Art. 312 incisos I, II e V da CNGCE/2018, Art. 54 §1º do 

Provimento 005/2008/CM c/c artigo 2º, inciso I, III, VIII, XII, XIII, Art. 4º inciso 

II e Art. 5º inciso IV da Lei Complementar nº 112/2002, Art. 37 caput da 

CF/88, Art. 143, incisos I e V, Art. 144 inciso IV e XV, Art. 148 e Art. 151 

da Lei Complementar nº 04/1990.

R E S O L V E:

1 – INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar em face do Tabelião 

Titular do Cartório do 1º Ofício de Poconé Senhor Aloysio Rodrigues do 

Prado, para apuração das irregularidades apontadas no Processo nº 

0751854-61.2019.8.11.0028 (CIA), nos termos do artigo 143, I, II, III, VI da 

Lei Complementar n. 04/90, art. 31, da Lei n. 8.935/94 e art. 21 e 22 da Lei 

6.940/97.

1.1 – Com efeito, de acordo com as irregularidades apontadas nos 

referidos autos, por expediente encaminhado pela 3ª Vara Federal do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região à Corregedoria, teria o Cartório do 

1º Ofício da Comarca de Poconé descumprido determinação judicial 

emanada por aquele Juízo nos autos 0011879-93.2006.401.3600, que, em 

sentença proferida em 19/01/2018, determinou que se efetivasse o 

cancelamento/levantamento de quaisquer penhoras averbadas junto às 

matrículas nº 7.101 e 10.300 junto ao Cartório do 1º Ofício de Poconé.

2 – CITE-SE e INTIME-SE o servidor pessoalmente, com a urgência que o 

caso requer, para apresentação escrita e produção das provas que tiver, 

inclusive podendo indicar testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de revelia (LC n. 04/90, art. 188, 1º, c/c art. 191).

3 – ENCAMINHEM-SE à Corregedora Geral da Justiça, cópia da Portaria 

que instaurou o processo administrativo e da decisão final proferida, ex vi 

do §1º, do art. 309 da CNGC.

4 – PROCEDA-SE a alteração da classe processual, nos autos nº 

0751854-61.2019.8.11.0028 (CIA), que apura a irregularidade acima 

delineada, para Processo Administrativo Disciplinar, a tramitar pela 

Diretoria do Foro em segredo de justiça.

Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência.

Cumpra-se.

Poconé/MT, 11 de março de 2020.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito - Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 181478 Nr: 4683-52.2019.811.0028

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KSCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1SNeRdCdP, ARdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:8489, LUIS GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3.009, LUIS 

LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, MARCO ANTONIO 

JOBIM - OAB:6412

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de complementação da instrução 

processual relativo a realização de pericia técnica do sistema 

informatizado. E, DEFIRO o pedido de nova oitiva do Sr. Claudiney de 

Arruda F. de Souza, e oitiva do Sr. Odinatre Maciel de Oliveira, que serão 

realizados na mesma oportunidade do interrogatório do Requerido, que 

esta sendo pela terceira vez redesignado a pedido do mesmo.Para tanto, 

considerando validade do ultimo atestado medico acostado, DESIGNO o dia 

16 de março de 2020 as 14 horas, para realização da audiência.INTIME-SE 

pessoalmente o Requerido e testemunhas para comparecer a 

audiência.Oportunamente, considerando que o Requerido afirma que não 

cumpriu a decisão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o  à  r e f .  9 0 ,  d e t e r m i n a d a  a t r a v é s  d o  C I A 

007.8492-62.2019.811.0000, qual o Requerido fora devidamente intimado 

conforme certidão à ref. 98; COMUNIQUE-SE a Corregedoria Geral da 

Justiça, informando que o Requerido não cumpriu a ordem superior de 

recolhimento dos valores devidos ao FUNAJURIS constante no 

supracitado expediente, encaminhando-se a petição juntada a ref. 143, a 

presente decisão e demais documentos pertinentes, salientando que as 

providencias serão adotadas pelo juízo.INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário.

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001873-87.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BRUNO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 08h 00min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001847-89.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 08h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002234-07.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEODITE AURELIANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 08h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002240-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NUNES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 08h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000260-95.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 09h 00min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002213-31.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZILZA RONDON MARQUES (REQUERENTE)

QUINTINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA OAB - MT26798/O (ADVOGADO(A))

DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS OAB - MT26814/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 09h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002213-31.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZILZA RONDON MARQUES (REQUERENTE)

QUINTINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA OAB - MT26798/O (ADVOGADO(A))

DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS OAB - MT26814/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 09h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002214-16.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINO MARQUES (REQUERENTE)

LEOZILZA RONDON MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA OAB - MT26798/O (ADVOGADO(A))

DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS OAB - MT26814/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 09h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002214-16.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINO MARQUES (REQUERENTE)

LEOZILZA RONDON MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA OAB - MT26798/O (ADVOGADO(A))

DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS OAB - MT26814/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 09h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002173-49.2019.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NATALIO DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 09h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-46.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 10h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001577-65.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DE ARRUDA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 10h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001577-65.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DE ARRUDA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 10h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001575-95.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NATALINA CORREA LEITE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 10h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001575-95.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NATALINA CORREA LEITE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 10h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001519-62.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CORREA DE MORAES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 10h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001519-62.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CORREA DE MORAES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 10h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-09.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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IGINO BERNARDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 18h 00min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-69.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INES PEREIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 18h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000170-87.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 16h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-06.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 17h 00min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-54.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 17h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000165-65.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DA COSTA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 15h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000165-65.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DA COSTA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 15h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000163-95.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EGINO LIETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 15h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-50.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTIMINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 15h 30min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-20.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVAIRCE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 15h 30min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 
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Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000188-11.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NOEZIL NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 16h 00min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-05.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JANETE COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 16h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-05.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JANETE COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 16h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-72.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO ALVES BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 16h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000374-34.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE POCONE-MT. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CRF/MT. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO 

(DEPRECANTE)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000374-34.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE POCONE-MT. REQUERIDO: CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRF/MT. 

VISTOS, Cumpra-se. Atingida a finalidade, devolva-se ao juízo deprecante, 

com nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002231-52.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA CINTRA XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 14h 00min. SALA 02 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142164 Nr: 5009-80.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres-MT, Jairo Sortica de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Gattass

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7.485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:

 Intimar as partes para no prazo legal manifestar juntada de proposta de 

ref. 67

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161777 Nr: 4867-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ada Querina de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de ref. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165014 Nr: 5830-50.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de ref. 72

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 167717 Nr: 272-63.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Gonçalves Neto, Giovany 

Fernandes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Ramalho - 

OAB:24405/MT, Elenice Schmitd - OAB:16790/MT, Luis Lauremberg 

Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3.009-MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a oposição dos embargos de declaração pelo MINISTERIO 

PUBLICO à ref. 220 em face da sentença de ref. 208;

INTIME-SE as defesas dos réus, para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias acerca dos embargos de declaração, considerando o 

caráter infringente do recurso manejado.

Decorrido o prazo, ausente manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105849 Nr: 423-68.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vicente dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ VICENTE 

DOS SANTOS contra a decisão de ref. 69.

Aduz que o autor requereu a liquidação de sentença por arbitramento, nos 

termos do artigo 510 do CPC/2015, em obediência ao que decidiu o E. 

Tribunal de Justiça, no entanto, este r. Juízo determinou a intimação ao 

liquidado para apresentar contestação, sem informar se está recebendo o 

pedido de liquidação por arbitramento ou por artigos.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Os embargos merecem acolhimento.

Isto porque ao que se vê dos autos, a referida decisão determinou a 

citação do Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, para, 

querendo, apresentar(em) contestação, bem como para que oficia-se o 

Banco do Brasil para que o mesmo presenta-se informações acerca do 

percebimento dos pagamentos das diferenças da conversão.

Considerando que trata-se de cumprimento de sentença que condenou o 

município de Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV a parte autora, bem como, o 

acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Posto isto, ACOLHO os embargos de declaração e declaro NULA a 

decisão de ref. 69.

INTIME-SE o requerido, em consonância com o art. 510 do CPC, para, caso 

queira, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106814 Nr: 749-28.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza de Campo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, V, do CPC, JULGO 

EXTINTA sem resolução do mérito a presente ação ante ao 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada.Sem custas e 

honorários diante da concessão do benefício da justiça 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114968 Nr: 2962-07.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanil Peris de Arruda, Fatima Cecilia Rodrigues, Nair 

Gonçalves de Arruda Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - 

OAB:20.517/0/MT, Eduardo Adelino Semedo Fernandes - 

OAB:20.518/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar eventual 

percentual devido à requerente, resultante da conversão do cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, ou a efetiva 

restruturação da carreira.Intime-se o perito para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente proposta de honorários e sobre a qual, digam as 

partes em igual prazo. Havendo concordância, procedam-se as partes o 

depósito no prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos 

termos do artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar 

seus assistentes técnicos e apresentarem quesitos.Efetuado o depósito 

dos honorários periciais, fica autorizado ao perito nomeado levantar 50% 

(cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, §4º do CPC/2015 e 

item 2.18.5.1 da CNGC).Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos 

trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento.O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data designada para o início dos trabalhos.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes em 10 (dez)  d ias. Int imem-se . 

Cumpra-se.Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118620 Nr: 662-38.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleia Maria de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para 

intimar a parte requerente por meio de seu procurador constituído, via 

Diário de Justiça Eletrônico (DJE), para dar prosseguimento no feito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132096 Nr: 716-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Genize Linete dos Santos Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo autor em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, 

§8º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 

98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que DEFIRO ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134173 Nr: 1612-13.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELMA VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esvando Devino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhães - OAB:6607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifesta juntada de ref. 36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154771 Nr: 2137-58.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelmir Cintra Canavarros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isso, DEFIRO o pedido de conversão em ação de execução de titulo 

extrajudicial.CITE-SE o Executado, para que efetue o pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do art. 829 CPC/2015, bem como a pagar as 

custas da presente ação, considerando tratar-se de nova lide.Não 

havendo pagamento espontâneo, DEFIRO desde já a penhora dos bens 

que deveram ser indicados pelo Exequente conforme dispõe o art. 829, §

§1º e ressalvado o constante no §2º do CPC/2015.De outra banda, 

CERTIFIQUE-SE a serventia acerca da existência de eventual custa 

remanescente decorrente da conversão da ação de busca e apreensão 

em execução de título extrajudicial, considerando-se, sobretudo, o valor 

dado à causa da execução extrajudicial. Caso positivo, INTIME-SE o 

Requerente para que proceda ao devido recolhimento.PROCEDA-SE a 

conversão da ação no sistema apolo.CITE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166928 Nr: 6349-25.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Deifite do Carmo Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Dalloca de Paula - 

OAB:20.075/O

 Dito isto, pelos fundamentos de fato e direito, CONHEÇO e ACOLHO o 

Embargo de Declaração, pelo que faço RETIFICAR o dispositivo de 

sentença de Ref. 148, nos termos supra expostos, mantendo inalteradas 

as demais disposições.P.I.C.CIENCIA ao IRMP e Defesa.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93366 Nr: 2414-50.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Policarpo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação a Execução, o que 

faço para afastar a alegação de nulidade existente, e HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo exequente a ref. 50, no que concernem as 

parcelas em atraso e honorários. Sendo o crédito superior a 60 

(sessenta) salários mínimos, em conformidade com o art. 17, §4º da Lei nº 

10.259/01 e art. 3º da Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça 

Federal, EXPEÇA-SE ofício requisitório, via PRECATÓRIO, em duas vias, 

devendo as vias de requisição ser encaminhadas simultaneamente, sendo 

a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal, que tomará as 

providências estabelecidas no art. 7º da Resolução nº 559/07 e a 

segunda à entidade devedora (Resolução nº 559/07). Com relação aos 

honorários sucumbenciais, Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 

e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, 

EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

na forma do art.535, §3º, II do CPC.”Após, EXPEÇA-SE o respectivo alvará 

na forma requisitada pelo advogado da parte autora, devendo a serventia 

se atentar acerca dos poderes conferidos ao patrono pela procuração 

outorgada.Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152614 Nr: 1326-98.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso de ref. 64

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109086 Nr: 1384-09.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis Gonçalves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:, MOACIR RIBEIRO - OAB:3562-B/MT, Vania dos Santos - OAB:

 Intimar advogados do denunciado da juntada de ofício de ref. 57

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120415 Nr: 1157-82.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruziney Miguel Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do exequente para manifestar nos autos no prazo de 5 

(cinco) dias.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000406-39.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JUSTINA 

FRANCISCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 23/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 12 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-24.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000407-24.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JUSTINA 

FRANCISCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 23/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 12 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-09.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000408-09.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:EVA MARIA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 23/04/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-28.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA LAURA BARROS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2019 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8019186-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ENOAC HENRIQUE DE CARVALHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8019186-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ENOAC HENRIQUE DE CARVALHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente impulsiono os 

autos para que a parte autora manifeste nos autos acerca da Juntada da 

Petição id. 29053659.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-28.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA LAURA BARROS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da reclamada para que manifeste no prazo de 5 (cinco) dias 

sobre a petição do reclamante.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 42214 Nr: 433-25.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Maria Dias Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rural S/A, Multi Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Caroline de Araújo 

Galvão Gomez - OAB:43014/PE, Jamila Rocha Ferreira - 

OAB:260007/SP

 DESPACHO

VISTOS,

Verifica-se que os valores depositados pelo requerido foram em benefício 

do perito nomeado há época.

Contudo, não houve levantamento por parte deste.

Ao mesmo tempo, a perícia não se realizou ante a não apresentação do 
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contrato original pelo Banco requerido, porém, o próprio perito afirma que 

teve gastos.

Assim, considerando que não se trata de valor incontroverso, intime-se o 

perito para comprovar os gastos por ele despendidos para fins de 

levantamento do valor depositado, no prazo de 15 dias, sob pena de 

devolução ao banco reclamado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15951 Nr: 1022-85.2007.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloysio Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Augusto Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelma dos Santos Ferreira 

- OAB:4851-B

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

autos para que a parte autora manifeste acerca da devolução da carta 

precatória encartada nos autos (fls. 92/94) adotadando as providências 

necessária ao regular andamento do processo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8018690-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018690-15.2016.8.11.0028. EXEQUENTE: JAQUELINE RODRIGUES DA 

CUNHA EXECUTADO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A parte ré requer 

a extinção do processo tendo em vista o pagamento da indenização a 

título de danos morais. É a síntese. Decido. Considerando que o executado 

realizou o pagamento da indenização objeto desta ação, juntando 

documentos que comprovam o depósito, requer a extinção do feito face 

do pagamento, e tenho que o pedido merece acolhimento. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente execução, em face ao cumprimento da obrigação. Expeça-se 

competente alvará conforme requerido pela parte autora, devendo a 

Secretaria atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. P.I.C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 7/2020-PGA

O Doutor Rafael Depra Panichella, MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum 

da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 179/2020-PRES, DE 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020, que Implanta o módulo criminal da plataforma de Processo 

Judicial Eletrônico – PJe no Juizado Especial da Comarca de Porto dos 

Gaúchos e dá outras providências.

 CONSIDERANDO que o uso do meio eletrônico na tramitação de 

processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças 

processuais foi admitido e disciplinado pela Lei Federal n. 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006;

 CONSIDERANDO a Resolução n. 185, de 18 de dezembro de 2013, do 

Conselho Nacional de Justiça, que instituiu, em caráter obrigatório, o 

Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, como o sistema informatizado 

de tramitação e acompanhamento processual no âmbito do Poder 

Judiciário;

CONSIDERANDO que a plataforma de Processo Judicial Eletrônico - PJe é 

ferramenta oficial de processo eletrônico do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, conforme o art. 3º da Resolução n. 3/2018-TP;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção das medidas necessárias à 

plena implementação da plataforma PJe em todas as unidades judiciárias e 

órgãos julgadores do Poder Judiciário estadual, conforme o art. 4º da 

Resolução n. 3/2018-TP;

 CONSIDERANDO que o Processo Judicial Eletrônico-PJe, plataforma de 

tramitação de processos judiciais desenvolvida sob a coordenação do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com a colaboração de diversos 

tribunais brasileiros, tem potencialidade para ser utilizado em todos os 

procedimentos judiciais;

 CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos interessados 

quanto à implantação do módulo criminal do Juizado Especial da plataforma 

de Processo Judicial Eletrônico – Pje na Vara Única da Comarca de Porto 

dos Gaúchos/MT,

RESOLVE:

 Art. 1º Comunicar a todos os interessados a implantação do módulo 

criminal do Juizado Especial da plataforma de Processo Judicial Eletrônico 

– Pje da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para o processo e julgamento 

dos processos relativos à sua competência do Juizado Especial criminal, 

bem como dos incidentes da mesma natureza, incluindo todas as classes 

e assuntos relacionados aos referidos processos.

 Art. 2º A partir da 00h (zero hora) do dia 23/03/2020, o módulo Juizado 

Especial Criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico - PJe será 

implantada na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos.

Art. 3º A utilização da plataforma eletrônica será obrigatória a partir das 

00h do dia 23/04/2020.

Art. 4º Os processos protocolados até as 23h59min do dia 22/04/2019, 

antecedente à data de utilização obrigatória do PJe, incluindo-se os seus 

incidentes, continuarão a tramitar fisicamente até o seu devido 

arquivamento.

Art. 5º Os mandados expedidos serão encaminhados eletronicamente à 

Central de Mandados.

Art. 6º A unidade judiciária tratada nesta Portaria deverá digitalizar as 

informações e documentos eventualmente apresentados por terceiros não 

cadastrados na plataforma PJe, ressaltando a obrigatoriedade de cadastro 

e/ou regularização no sistema, bem como a necessidade de utilização do 

certificado digital.

 Art. 7º Aplicam-se às situações não previstas nesta Portaria, as 

disposições da Resolução n. 3/2018-TP.

Parágrafo único. Os casos omissos na presente Portaria e na Resolução 

n. 3/2018-TP serão resolvidos pelo Comitê Gestor do Processo Judicial 

Eletrônico no Estado de Mato Grosso.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Porto dos Gaúchos-MT, 11 de março de 2020.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1896 Nr: 423-23.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOP, ALO, CRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Grossklaus 

Campinas - OAB:10019/MT

 Vistos.

Tendo em vista o que dispõe o art. 485, §§ 4º e 5º, do CPC/15: “(omissis) § 

4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença.”, INITME-SE a parte executada para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de desistência de fl. 119.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2736 Nr: 185-33.2002.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo Silva Souza, Edi Emerson Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15090/MT, Silverio Soares de Moraes - OAB:12006/MT, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968

 Vistos.

Em que pese o requerimento formulados pelo Ministério Público Estadual às 

fls. 666/668, compulsando os autos, verifico que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso já determinou a expedição de ofício ao 

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para 

cumprir o acórdão que julgou a revisão criminal em favor de Edi Emerson 

Maciel, o que já foi inclusive cumprido, conforme decisão, ofício e certidão 

de fls. 669/671, restando, assim, prejudicado o pedido ministerial.

Desse modo, DETERMINO o cumprimento da decisão de fl. 659, 

devolvendo os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7597 Nr: 754-92.2006.811.0019

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de ISMAEL PRADO, como incurso na sanção do 

art. 50 da Lei Federal n. 9.605/98.

Entre um ato e outro, após a decretação da revelia do acusado, o Ilustre 

Representante do Parquet em manifestação pugnou pela extinção da 

punibilidade do agente supracitado, tendo em vista seu óbito, o qual foi 

atestado pelo comprovante de situação cadastral no CPF de fl. 123/123v.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

A punibilidade deve ser extinta.

Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o denunciado veio a 

óbito, não havendo mais condição de procedibilidade do processo.

Ademais, cumpre ressaltar que a morte do agente é causa de extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal, que assim 

dispõe:

 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...)

Por tais fundamentos e, tendo em vista o exposto alhures, extinta está a 

punibilidade do agente, por ser medida de rigor.

DISPOSITIVO.

I. DIANTE DO EXPOSTO e por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinta a punibilidade de ISMAEL PRADO, com fundamento no art. 107, I, do 

Código Penal, c/c art. 62 do Código de Processo Penal.

No mais, considerando a extinção da punibilidade do acusado, antes 

mesmo de qualquer manifestação da advogada nomeada, REVOGO a 

nomeação da causídica Dra. Joselaine Silva dos Anjos, inscrita na 

OAB/MT sob o n.º 23765 de fls. 115/116.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Determino ao Sr. Escrivão, que sejam feitas as baixas e anotações 

necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11701 Nr: 646-24.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT, Shu Chai 

Chen Mei - OAB:126.865/RJ, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o petitório retro formulado pelo exequente, considerando 

o andamento processual destes autos, manifeste-se a parte exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual prescrição intercorrente, nos 

termos do art. 921, § 5º, do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12997 Nr: 747-27.2011.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Luis Taglialenha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívio Coelho de Oliveira, Iracy Mastellaro de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, 

Thainara Jéssica da Silva Aued - OAB:24598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas J.F. Bernardes - 

OAB:8.247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:21.250-O, MT, 

Marcelo Huck Junior - OAB:17976/MT, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651

 Vistos.

Não havendo óbice ao pleito de fls. 552/553, sobretudo porque requerido 

pelo próprio autor, DEFIRO o pedido de concessão de prazo pelo período 

de 90 (noventa) dias para a juntada do Termo de Declaração de Faixa de 

Domínio.

Após decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, bem como estando tudo cumprido, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 225 Nr: 5-56.1998.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMUF, GU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Francisco de Assis dos Santos - OAB:, Mônica 

Pagliuso Siqueira - OAB:3900MT, Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Toni Fernandes Sanches - OAB:19.529-MT

 Vistos.

Antes de analisar o petitório retro formulado pelo exequente, considerando 

o andamento processual destes autos, manifeste-se a parte exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual prescrição intercorrente, nos 

termos do art. 921, § 5º, do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1592 Nr: 153-96.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rogério Fockink

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR-56.918
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Steffanello - 

OAB:7.709-B/MT, Rodrigo Annoni Pazeto - OAB:7324/MT

 Vistos.

Atente-se a Secretaria a decisão lançada anteriormente (fl. 275), devendo 

ser cumpra a parte final da decisão, a fim de se evitar conclusões 

desnecessárias.

Cumpra-se, intimando o exequente para requerer o que entender de 

direito.

Às proviências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1675 Nr: 233-60.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayme Benevides Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470-MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Em atenção ao pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do sálario 

do executado às fls. 232/234, INTIME-SE o exequente para que apresente 

planilha de cálculos atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

II - Após, decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21762 Nr: 771-84.2013.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisvaldo Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para tomar ciência e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 50100 Nr: 2543-72.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelo Marcos Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 “Vistos. Preliminarmente; atendo o pedido comum das partes quanto à 

desistência da testemunha Fabiano, tenho por bem deferir. No que tange 

ao pedido do Ministério Público, defiro concedendo o prazo de 05(cinco) 

dias para apresentação do endereço atualizado da testemunha Cassia, 

bem como, no mesmo prazo, a complementação do endereço da vítima 

Marli. Sem prejuízo, desde já expeça-se carta precatória para comarca de 

Tabaporã- MT para oitiva da vítima Marli. No que tange ao pedido da 

defesa para posterior interrogatório, apesar da norma processual penal 

não impedir a continuidade da instrução quando pendente o cumprimento 

de carta precatória, dou parcial provimento apenas com a finalidade de 

aguardar o prazo legal de cumprimento das missivas, sendo que, em 

eventual demora injustificada do cumprimento das precatórias, bem como, 

não localização das pessoas referidas, determino imediata conclusão para 

realização do interrogatório. Atente-se a Secretaria para fiscalização 

quanto ao cumprimento das precatórias. Nada mais. Eu, Karolinne de 

Campos C. Coutinho, que digitei e faço imprimir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26470 Nr: 1046-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Salete Casonatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Henrique Lazaron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alandarc da Rosa Dantas - 

OAB:8.140-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Michele Caroline Brustolin - OAB:341075/SP, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Vistos etc. Preliminarmente, homologo a desistência dos depoimentos das 

partes. Homologo, também, a desistência da oitiva da testemunha Décio 

Antônio. No que tange à testemunha Everton Melchior, declaro preclusa, 

considerando que cabia às partes o comparecimento espontâneo das 

testemunhas. No que tange à contradita, tenho por indeferir, considerando 

que não se trata de nenhuma das hipóteses do art. 447, §2º, I, do Código 

de Processo Civil, sendo que, no que tange às hipóteses do §3º, do artigo 

447 do CPC, não se vislumbrou qualquer tipo de inimizade comprovada 

apta à ensejar a suspeição da referida testemunha. No mais, dou por 

encerrada a presente instrução processual, sendo que sendo certificado 

a devolução das precatórias expedidas, em especial da testemunha 

Amilton José de Oliveira, abro vista para que as partes apresentes 

memoriais finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando pela 

parte autora e, posteriormente, à parte requerida. Ao final, concluso para 

sentença. Nada Mais, eu Karolinne de Campos Costa Coutinho, o digitei e 

encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12912 Nr: 662-41.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo 

Corrêa da Costa Junior - OAB:7445/MT, Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, DEFIRO o pedido da parte 

exequente de fl. 149, de modo que DETERMINO a expedição de MANDADO 

DE PENHORA, AVALIÇÃO e DEPOSITO dos bens a serem localizados no 

domicílio da parte executada, e, incontinenti a intimação da parte 

executada.

ATENTE-SE as proibições legais, devendo consignar no expediente a 

atribuição prevista no §1°, do art. 836, do CPC.

Antes, porém, intime-se a exequente para que informe quem ficará como 

depositário de eventuais bens móveis, caso a diligência seja positiva, 

considerando que não há espaço físico neste Fórum. Em caso de silêncio, 

o bem será depositado em mãos do executado. Outrossim, na mesma 

oportunidade, deverá a parte autora apresentar o cálculo atualizado da 

dívida.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 843 Nr: 5-08.1988.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Aparecido Caprio, Aquiles dos 

Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de PENHORA ONLINE pleiteado às fl. 437/439, 

entretanto, compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas as 

penhoras dos bens imóveis registrados sob as matrículas nºs 1.253 e 

1.254, conforme auto de penhora de fl. 411, constrição que, inclusive, 

interrompeu o curso da prescrição intercorrente.

Desse modo, antes de analisar o pedido de pesquisa via sistema 

BACENJUD, INTIME-SE o exequente para manifestar acerca do auto de 

penhora e certidão da Sra. Oficiala de Justiça de fls. 410v/411, 

principalmente, no que tange a informação do falecimento da parte 

executada Aquiles dos Santos Pereira, devendo requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 462 Nr: 28-70.1996.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Arno Marcos Schuck, Dilmar Antonio Schuck, Edson Marcos Schuck, 

Ernani Luiz Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petitório da parte executada, no qual requer o reconhecimento 

da ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 279/280), entretanto, 

compulsando os autos, verifica-se que, apesar das alegações da parte 

executada, não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento 

da prescrição intercorrente, previstos no art. 921, § 5º.

Isso porque, em que pese os autos terem sidos remetidos ao arquivo 

provisório e permanecidos arquivados por mais de 5 (cinco) anos, o feito 

não foi arquivado em razão do executado não possuir bens penhoráveis 

(art. 921, III, CPC), eis que na decisão de fl. 216 houve a desconstituição 

das penhoras de fls. 29 e 139, porém não foi analisado o pedido de 

penhora online formulado pelo exequente, sendo os autos remetidos ao 

arquivo provisório por força da decisão de fl. 221, por causa da falta de 

cumprimento do exequente no que tange a comprovação da 

distribuição/cumprimento das precatórias que lhe foram entregues, 

conforme determinação de decisão de fl. 212, e não em decorrência do 

executado não possuir bens penhoráveis.

Portanto, pelas razões acima, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da 

prescrição intercorrente, formulado pela parte executada às fls. 279/280.

 Outrossim, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as 

diligências que lhe competem, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III c.c art. 485, § 1º, do CPC.

Ressalta-se que deve o exequente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Após, com ou sem manifestação da parte exequente, façam-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23297 Nr: 907-47.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Cardoso de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda, 

Décio Moraes Ribeiro- espólio, Guilherme Moraes Ribeiro, Maria Lúcia 

Moraes Ribeiro, Magui Elza Facury Ribeiro, Banco Santander (Brasil) S/A, 

Sumatra Cafés do Brasil S/A, João Antonio Lian, Luís Antonio Moraes 

Ribeiro, Renata Aparecida Facury Ribeiro, Fernanda Maria Rodrigues de 

Menezes Ribeiro, RONALDO SOUZA VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrick Alves Costa - 

OAB:7993-B/MT, Paulo Tadeu Haendchen - OAB:2926/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaide Lucila de Camargo 

- OAB:1933, Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio - 

OAB:11640/MS, Andréa B. F. Badin - OAB:197.587-SP, Anna Luiza 

Duarte - OAB:153.698-SP, Caio Eduardo de Aguirre - OAB:146555/SP, 

Carlos Antonio Peña - OAB:105802/SP, Cristina Giavina-Bianchi - 

OAB:205.685-SP, DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO - 

OAB:243879, Fernando Campos Scaff - OAB:104111/SP, Fernando 

do Nascimento Melo - OAB:OAB/MT 9.110, FRANCISCO AUGUSTO 

CALDARA DE ALMEIDA - OAB:195.328, Krikor Kaysserlian - 

OAB:26797//SP, LÚCIA HELENA FERNANDES DE BARROS - OAB:271049, 

Luiz Botelho de Macedo Costa Junior - OAB:74768/SP, LUIZ 

FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO - OAB:203.947, Marcelo Dallamico - 

OAB:9705-A, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A, Octaviano 

Bazilio Duarte Filho - OAB:173448/SP, Renata Mahfuz - 

OAB:222977/SP, Rogério Florentino Pereira - OAB:201996

 (...) Isso posto, com fulcro no art. 509 n/f art. 510, ambos do Código de 

Processo Civil (CPC/Lei n. 13.105/2015) JULGO PROCEDENTE A 

LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO, fixando como perdas e danos materiais o 

valor de R$ 12.351,652,36 (doze milhões, trezentos e cinquenta e um mil, 

seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) referente à 

extração de madeira e devendo ser corrigido monetariamente (IGPM) a 

partir do efetivo prejuízo (STJ, súmula n° 43) e acrescido de juros de mora 

(1% ao mês) a partir da citação válida dos executados no processo de 

conhecimento(CC, art. 405 c/c art. 406 e seguintes e STF, súmula n° 254); 

e, R$ 6.883,082,29 (seis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, oitenta e 

dois reais e vinte e nove centavos), atinente ao arredamento de pastagem, 

valor este já corrigido pelo IGPM no período de 2003 até 2016, sendo que 

os juros de mora (1% ao mês) também será a partir da citação válida dos 

executados no processo de conhecimento(CC, art. 405 c/c art. 406 e 

seguintes e STF, súmula n° 254).Condeno os executados solidariamente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor liquidado, 

sendo este último em razão do caráter contencioso que revestiu essa 

fase (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7683 Nr: 839-78.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Pícolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Augusta de Oliveira - 

OAB:13.352/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Nilton 

Luis F. da Silva - OAB:4.811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório

Vistos.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, movido por AÇOFER 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face de EMERSON PÍCOLO, pelos fatos 

aduzidos na exordial.

Entre um ato e outro, as partes e terceiro interessado realizaram um 

acordo extrajudicial, pugnando por sua devida homologação, conforme 

petições de fls. 311/313.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Sabe-se que o pedido de homologação de acordo implica em extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do que disciplina o Código 

de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), art. 487.

Ademais, ressalto, por oportuno, que a suspensão é regulada pelo que 

preconiza o art. 313, inciso II, §4°, do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015), a qual é limitada ao prazo de 6 (seis) meses quando 

convencionado pelas partes.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, nos exatos termos da 
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petição protocolada (fls. 311/313). Por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, sem, contudo, suspende-lo.

Outrossim, DEFIRO a inclusão do ocupante do imóvel, Sr. Marcio Rogério 

da Silva Medina, como terceiro interessado, conforme requerido pela 

partes.

ADVIRTO que a extinção do processo não acarreta prejuízo para as 

partes, posto que eventual cumprimento de título judicial poderá ser 

postulado nos próprios autos.

Por fim, DETERMINO o recolhimento de eventual mandado expedido e ainda 

não cumprido nos autos.

Custas remanescentes pela parte executada.

Os honorários foram acordados, motivo pelo qual deixo de fixar.

Após o trânsito em julgado, remeta-se ao arquivo, com baixa nos 

registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10588 Nr: 740-06.2009.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lázaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhelm Nagel e esposa, Walter A A Friedrichs 

e sua esposa, Cristian Silva Friedrichs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anelise Inês Andruchak - 

OAB:15178/O/MT, Elizangela Braga Soares Altoé - OAB:16.126/O, 

Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 Vistos etc. Homologo o pedido de desistência do depoimento pessoal do 

requerido Cristian Silva Freidrichs, defiro a juntada das matrículas 

atualizadas. Dou por encerrada a presente instrução processual, 

determinando a abertura de prazo sucessivos de 15 (quinze) dias para 

memoriais, iniciando pela parte autora, posteriormente seguindo a parte do 

Requerido Wilhelm Nagel e, por fim do requerido Cristian Silva Friedrichs. 

Ao final, concluso para sentença. Nada Mais, eu Karolinne de Campos 

Costa Coutinho, o digitei e encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3590 Nr: 882-78.2007.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio de Almeida, Jorge Augusto 

Souza Villanova, Vanilto Roque Tomase

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT, Defensoria Pública da Comarca de Porto dos 

Gaúchos - OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do advogado Dr. DANILO TENÓRIO DOS 

SANTOS, OAB-MT sob o nº 23996-O para patrocinar os interesses dos 

réus e apresentar os devidos memoriais finais no prazo legal.

Ressalta-se, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença penal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21199 Nr: 242-65.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronice Budke-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadmo Indústria de Calçados Ltda-ME, Banco 

do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INITMAÇÃO da parte autora para manifestação acerca da 

busca de endereço realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21396 Nr: 425-36.2013.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Dezan da Silva, Elvides Roque Zulianelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Tomé, Adolfina Angélica da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, diante da não publicação da sentença até a presente data, a 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da SENTENÇA proferida: "HOMOLOGO 

a desistência do processo e, por consectário, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem resolução do mérito, tudo com fundamento no art. 485, VIII, 

do Novo CPC. CONDENO a parte autora em custas processuais. 

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias."

 Assim, remeto os autos ao contador para as providencias necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 46537 Nr: 392-36.2019.811.0019

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdPdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821/A/MT

 (...) Inicialmente, pelo teor da certidão de ref. 37, no qual consta o desejo 

da parte requerente em continuar com as medidas protetivas, bem como 

pelos demais elementos de informação, revela-se a necessidade de 

manutenção das medidas protetivas já deferidas, visando assegurar a 

integridade física e moral da vítima. Entretanto, ante a atual situação fática, 

sendo informado nos autos que a parte requerente mudou de endereço, 

estando atualmente residindo na Comarca de Sinop/MT, além das 

informações apresentadas pelo requerido à ref. 39, REVOGO a medida 

protetiva de item “I” de ref. 4, referente ao afastamento do agressor do lar, 

domicílio ou local de convivência. No mais, MENTENHO as demais medidas 

protetivas concedidas.AGUARDE-SE os autos em arquivo provisório pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a contar desta decisão.Após, INTIME-SE a 

vítima/ofendida, no endereço informado nos autos – CPC, art. 274, 

parágrafo único - e PESSOALMENTE – Lei n. 11.340/2006, art. 21 -, para 

que informe/manifeste se ainda tem interesse e se mostra necessária a 

manutenção das medidas cautelares, justificando-o no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revogação, extinção e arquivamento do 

processo, caso transcorrido “in albis”.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41639 Nr: 1069-03.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Penha Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 DECISÃO

Vistos.

Em atenção ao Ofício Circular nº n. 22/2020-CGJ encaminhado pela 

Corregedora-Geral de Justiça, referente à Campanha Nacional Justiça Pela 

Paz Em Casa, passo a analisar o caso em questão.

Considerando a inércia do causídico certificada à ref. 89, REVOGO sua 

nomeação, de modo que NOMEIO o Advogado Dr. Elcio Lima do Prado, 

OAB/MT sob o n° 4757, para patrocinar os interesses do réu Luciano 

Penha Martins, nos termos e prazos legais, mormente apresentar as 

razões do recurso, conforme determinação de ref. 84.
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Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 2 (dois) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Promova ao devido cadastramento no Sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28453 Nr: 443-52.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389/MT, Jekson da Silva Santos Monteiro - OAB:22.106/0-MT

 Vistos.

Considerando a pendência de juntada de documentos, DETERMINO a 

devolução destes autos ao Cartório para que procedam ao devido 

Registro, Autuação e Juntada (RAJ).

Após, torne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29410 Nr: 729-30.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos.

Em atenção ao Ofício Circular nº n. 22/2020-CGJ encaminhado pela 

Corregedora-Geral de Justiça, referente à Campanha Nacional Justiça Pela 

Paz Em Casa, passo a analisar o caso em questão.

Atente-se a Secretaria a decisão lançada anteriormente (ref. 107), 

devendo ser cumpra integralmente, a fim de se evitar conclusões 

desnecessárias.

Cumpra-se, intimando-se a defesa do acusado para apresentar memoriais 

finais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31673 Nr: 1968-69.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Aparecido de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Vistos.

Em atenção ao Ofício Circular nº n. 22/2020-CGJ encaminhado pela 

Corregedora-Geral de Justiça, referente à Campanha Nacional Justiça Pela 

Paz Em Casa, passo a analisar o caso em questão.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência da oitiva das vítimas ENEDIR 

ALBERTO LOPES DE OLIVEIRA e MESSIAS DALBERTO LOPES DE 

OLIVEIRA, conforme requerido pelas partes (refs. 136 e 141).

 No mais, dou por encerrada a instrução processual, abrindo vista, às 

partes para apresentação de alegações finais por memoriais, ao Ministério 

Público e, após, à defesa, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34188 Nr: 792-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odílio Araújo Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/0

 DECISÃO

Vistos.

Em atenção ao Ofício Circular nº n. 22/2020-CGJ encaminhado pela 

Corregedora-Geral de Justiça, referente à Campanha Nacional Justiça Pela 

Paz Em Casa, passo a analisar o caso em questão.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado ODÍLIO ARAÚJO 

FIGUEIREDO, nos termos do artigo 397 e incisos do Código de Processo 

Penal, sendo certo que as matérias de defesa aventadas dependem da 

instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares prejudiciais, impõe o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Portanto, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O 

DIA 23 de ABRIL de 2020, às 13h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

Requisite-se os(as) acusados(as) na Cadeia Pública Local, se for o caso.

E x p e ç a - s e  c a r t a  p r e c a t ó r i a  p a r a  o i t i v a ( s )  d e 

testemunha(s)/vítima(s)/acusados(s), que por ventura, resida em comarca 

diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NARD - 

OAB:242011, Andiely Renata Teruel Deon - OAB:OAB-MT 25647-O, 

KARINE DE GOIS CONRADI - OAB:22077/O, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Vistos.

A luz do que disciplina o art. 422, e seguintes do Código de Processo 

Penal, DETERMINO a intimação da DEFESA, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente o rol de testemunhas, até no máximo 5 (cinco) 

para cada corréu, que irão depor em plenário, podendo, inclusive juntar 

documentos e requerer diligências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000400-93.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA SOARES DE SOUZA OAB - MT24002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROBEVANIO SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000400-93.2019.8.11.0019 Assunto: [Alimentos, 

Guarda, Regulamentação de Visitas] Autor: IRACEMA PONTES Requerido: 

ROBEVANIO SOARES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 

CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS e 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITA proposta por IRACEMA PONTES SOARES 

E ROBEVANIO SOARES, ambos devidamente qualificado nos autos. Em 

que pese a conclusão do feito para prolação da sentença, compulsando 

os autos, verifica-se que os requerentes deixaram de apresentar as 

certidões de casamento e de nascimento da infante, documentos estes 

indispensáveis para a homologação do acordo firmado entre as partes. 

Desse modo, INTIME-SE os requerentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

acostarem nos autos os supracitados documentos. Após, retornem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 11 

de março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em 

Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37737 Nr: 2404-91.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorival Rodrigues Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LORIVAL RODRIGUES SIQUEIRA, Rg: 

166159-0, Filiação: Doraci Rodrigues Siqueira e Braz Siqueira, data de 

nascimento: 24/08/1980, brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, 

solteiro(a), desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de TERMO 

CIRCUNSTANCIADO, registrado sob nº 2404-91.2017.811.0019, Código 

37737  e  i ns tau rado  em face  de  Lo r i va l  Rod r i gues 

Siqueira.SENTENÇACuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência 

instaurado em face de LORIVAL RODRIGUES SIQUEIRA, como incurso nas 

sanções do artigo. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 

7 de Dezembro de 1940).Instado, o Ministério Público pugnou pela extinção 

da punibilidade do agente, diante da prescrição do crime de ameaça (fl. 

19).2. FUNDAMENTAÇÃOO fato típico sob o qual recai ao increpado é o 

disposto no art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 

de Dezembro de 1940), cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de 

detenção.Cabe inicialmente verificar a possível ocorrência da prescrição 

por ser matéria de ordem pública (art. 61 do CPP) e, em decorrência do 

lapso temporal do trâmite processual. A prescrição é a perda do direito de 

punir do Estado em virtude de não ter sido exercido dentro do prazo legal, 

ou seja, diante da inércia do Estado, ocorre a extinção da punibilidade. No 

presente caso, por estar se analisando o período compreendido entre a 

data da consumação do crime (em regra) e, antes do trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória, será verificada a prescrição da 

pretensão punitiva (art. 109 do CP).Nesse sentido, deve-se atentar que a 

prescrição deve ser analisada em relação a cada delito isoladamente, de 

sorte que, caso haja eventual concurso de crimes, a soma ou o aumento 

das penas não serão considerados para o cálculo do prazo prescricional 

(art. 119 do CP e Súmula 497 STF). Outrossim, na prescrição da pretensão 

punitiva, em especial da prescrição em abstrato, deve-se levar em 

atenção o termo inicial da contagem (em regra a consumação do delito), 

bem como os fatos interruptivos (Art. 117 do CP) e a pena abstrata 

prevista com os respectivos prazos (art. 109 do CP). Trazendo as 

informações e regramentos ao presente caso, passa-se a análise quanto 

à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ou em abstrato, do 

delito narrado na inicial.Quanto ao delito narrado, foi prevista uma pena 

máxima abstrata 06 (seis) meses de detenção, levando-se o prazo 

prescricional para 3 (três) anos, nos moldes do Artigo 109, VI, do CP. No 

presente caso, tomando-se que o marco inicial é da consumação do crime 

que se deu em 29/04/2016 e, até a presente data (22/01/2020) não houve 

quaisquer causas interruptivas da prescrição (art. 117 do CP), ou seja, 

transcorrendo um prazo superior aos 3 (três) anos (prazo prescricional 

aplicável na espécie), tem-se que houve a ocorrência da prescrição 

punitiva estatal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do 

delito insculpido no art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de Dezembro de 1940) em favor do increpado, nos termos do Artigo 

107, IV, do Código Penal. 3. DISPOSITIVOIsto posto, considerando que em 

relação ao delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) ocorreu o advento da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto 

no art. 109, inciso VI, do Código Penal pátrio, e com fundamento no 

disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO POR 

SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do autor do fato LORIVAL RODRIGUES SIQUEIRA, pelo 

advento da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta 

produza seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a 

pena de multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou 

aplicada é atingida pela prescrição no mesmo prazo estabelecido para a 

pena privativa – CP, art. 14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da 

presente sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito 

(artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não 

haja defensor nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao 

MPE.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilza Rodrigues 

Gonçalves, digitei.

Porto dos Gaúchos, 23 de janeiro de 2020

Karolinne de Campos Costa Coutinho Gestor Judicial Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45213 Nr: 3053-22.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson dos Santos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS, 

Cpf: 06810495100, Rg: 2384047, Filiação: Maria Helena de Oliveira dos 

Santos e Sebastião da Cruz Jesus, data de nascimento: 27/07/1996, 

brasileiro(a), natural de São José do Rio Claro-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 66-98425-7731. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos e examinados os presentes autos de TERMO 

CIRCUNSTANCIADO, registrados sob nº 3053-22.2018.811.0019, Código 

45213 e instaurado em face de ANDERSON DOS SANTOS DE 

JESUS.SENTENÇACuida-se de Termo Circunstanciado instaurado em face 

de ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS, como incurso na sanção do art. 

129, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 

1940).Entre um ato e outro, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade da agente, diante da decadência do direito de queixa, 

respectivamente, conforme parecer de fl. 28/28v.2. 
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FUNDAMENTAÇÃOSabe-se que o delito previsto no art. 129, caput, do 

Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), somente 

se procede mediante queixa, à luz do que dispõe o art. 167, da mesma 

compilação.A propósito, “salvo disposição expressa em contrário, o 

ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce 

dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber 

quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do 

dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia” – CP, art. 

103.Portando, considerando que entre o termo inicial e até a presente data 

não houve a interposição da queixa-crime, sobretudo quando analisado os 

extratos anexos das pesquisas realizadas nos sistemas, verifico que se 

operou, portanto, o instituto da decadência.Decaído o direito de queixa, 

deve a punibilidade ser extinta na forma do art. 107, IV do Código Penal 

(Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940).3. DISPOSITIVOIsto 

posto, considerando que em relação à infração prevista no art. 129, caput, 

do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) 

ocorreu o advento da decadência do direito de queixa, respectivamente, 

subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 103, do Código Penal 

pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, inciso IV, do citado 

diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o parecer 

ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do autor do fato ANDERSON 

DOS SANTOS DE JESUS, pelo advento da decadência do direito de queixa, 

a fim de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.Ressalto que a 

pena de multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou 

aplicada é atingida pela prescrição no mesmo prazo estabelecido para a 

pena privativa – CP, art. 14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da 

presente sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito 

(artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor”, caso não 

haja defensor nomeado, intime-se via edital.Transitada em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao 

MPE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilza Rodrigues 

Gonçalves, digitei.

Porto dos Gaúchos, 23 de janeiro de 2020

Karolinne de Campos Costa Coutinho Gestor Judicial Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000195-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000195-75.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: LILIANE DA COSTA SILVA EXECUTADO: DANILO MUNIZ 

MARTINS Vistos, etc. Primeiramente, tendo em vista que a parte exequente 

é assistida pela Defensoria Pública, bem como a ausência de Defensor 

Público nesta Comarca, nomeio o advogado, Dr. Matheus Roos, OAB/MT 

19.739-O, para representar a exequente, o qual deverá ser cadastrado no 

sistema PJE e intimado da presente nomeação, ocasião em que deverá se 

manifestar nos autos e dar prosseguimento ao feito, especialmente quanto 

ao teor da certidão e da petição retro anexados. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002503-50.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000278-23.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO CESAR DE SOUZA FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento da carta precatória supra, sendo R$ 3,55 (três reais e 

cinquenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, 

e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a 

ser emitida pela Central de Pagamento de Diligências - CPD (site do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso), regulamentada pelo 

Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através 

do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001039-88.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOAO GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001039-88.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: PAULO JOAO GABRIEL REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Diante da pretérita data 

da petição retro, determino a intimação da parte autora, por intermédio de 

seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos 

termos da decisão retro, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000385-67.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS CRISOSTOMO LIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000385-67.2020.8.11.0059. 

AUTOR: MARIA DAS GRACAS CRISOSTOMO LIMA SILVA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando 

os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 
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regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Outrossim, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita a requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que é notório 

o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta 

Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil 

perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Procuradores do INSS. Portanto, CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 

do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 

(dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de março de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-07.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALVES TENORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000389-07.2020.8.11.0059. 

AUTOR: DONIZETE ALVES TENORIO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Outrossim, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita a requerente a fim de lhe permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Desta 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Procuradores do INSS. Portanto, CITE-SE a autarquia requerida para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 11 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-59.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

interl ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000392-59.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): LUIS FERREIRA DE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Outrossim, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

a requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que é notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA 

comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Procuradores do INSS. Portanto, 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, 

INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 12 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002034-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDIANE CUSTODIO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002034-04.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: NEIDIANE CUSTODIO BUENO REQUERIDO: ANTONIO 

FERREIRA DA COSTA JUNIOR Vistos, etc. NEIDIANE CUSTÓDIO BUENO e 

ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR, por meio de advogado 

constituído, ajuizaram ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável cumulada com pedido de partilha de bens, alimentos, guarda e 

regulamentação de visitas. Juntaram os documentos de fls. 10/21. 

Determinada a emenda a inicial para que os autores comprovassem a real 

impossibilidade de arcarem com as custas processuais, os requerentes 

acostaram a petição e documentos de fls. 24/34, ocasião em que 

enfatizou que a Sra. Neidiane reside de aluguel, pugnando, assim, para 

que seja aceita a declaração de endereço como comprovante de 

residência. Os autos retornaram conclusos. É o relato. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que os autores informaram que 

durante a constância da união estável o patrimônio constituído (uma 

chácara, um lote urbano com uma casa e uma camionete) perfaz o 

montante de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais). Para comprovar 

fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, os autores anexaram ao feito 

declaração de hipossuficiência assinada pela Sra. Neidiane, bem como 

cópia da CTPS da aludida requerente. Quanto ao Sr. Antônio Ferreira, foi 

encartado aos autos, tão somente, cópia do holerite referente ao mês de 

setembro de 2019, cujo salário líquido foi de R$ 2.675,88 (dois mil, 

seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Contudo, 

tendo em vista o montante a ser partilhado, bem como os parcos 

documentos juntados, vislumbro que os requerentes não se enquadram 

como beneficiários da assistência judiciária gratuita, ressaltando que a 

declaração de hipossuficiência tem presunção relativa do estado de 

miserabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DO 

ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVADA DECLARAÇÃO – 

SEGUIMENTO NEGADO POR AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 

STJ E TJMT –PREQUESTIONAMENTO – REJEITADO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 
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firmada pelo requerente. 2. Tal presunção é relativa, podendo ser 

afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de 

miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a 

hipossuficiência. 3. A exigência de prequestionamento para a interposição 

de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais. 4. Decisão monocrática 

mantida” (TJMT, AgR35434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016). Além disso, em que pese ter sido juntado cópia da CTPS da 

Sra. Neidiane, não restou explicitado e comprovado a atividade exercida 

pelo Sr. Antônio, também requerente, eis que foi encartado apenas um 

holerite de setembro de 2019, o que reforça a necessidade de 

indeferimento do pleito. Outrossim, quanto ao pedido subsidiário de 

pagamento das custas ao final, de igual modo, tenho que não deve 

prosperar. É cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão 

somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário 

tiver que adiantar no curso do procedimento, não mencionando a 

possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do 

processo. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça estabelece no artigo 456 que “a taxa judiciária, as custas judiciais 

e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível.” No caso em tela, entendo que os 

autores não comprovam a incapacidade momentânea para o pagamento 

das custas, especialmente pelo valor do patrimônio a ser partilhado, 

conforme já mencionado da presente decisão. Por outro lado, insta frisar 

que, conforme o caso, desde que a parte comprove a impossibilidade de 

arcar com as custas processuais em parcela única, o §6º, do art. 98, do 

CPC, prevê a possibilidade de parcelamento das custas processuais. Ante 

o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a gratuidade requerida, bem 

como o pagamento das custas no final do processo e determino a 

intimação dos autores, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, pagar as custas e despesas processuais, sob pena de 

ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do 

NCPC) ou, caso queira, pugnar seja deferido o parcelamento delas, 

oportunidade em que os autores deverão RETIFICAR o valor da causa, na 

medida em que foi atribuído o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta 

e quatro reais), o que não condiz com o valor dos bens a serem 

partilhados. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000383-97.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDONILDO COELHO DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000383-97.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ABDONILDO COELHO DE BRITO Vistos, etc. Nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar 

a mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no 

endereço do demandado, sob pena de extinção. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000009-81.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BONFIM GONCALVES MARINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000009-81.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CARLOS BONFIM GONCALVES MARINHO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de CARLOS 

BONFIM GONCALVES MARINH, já qualificados nos autos. Consta dos 

autos pedido de desistência da parte autora a qual informou que não tem 

mais interesse no andamento processual, haja vista que transigiram 

extrajudicialmente, conforme petição retro. Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. Analisados os autos e considerando a desistência da 

parte autora, homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem 

resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. As custas já foram pagas. Sem honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos. P. R. I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-40.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON ALBERTO BRENDLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-46.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000367-46.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIENE ALVES DA CRUZ REU: VIACAO XAVANTE LTDA 

Vistos, etc. Preliminarmente, útil se faz o analise do pedido de benefício da 

assistência judiciária gratuita pleiteada pela parte autora. Pois bem. Para a 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida que se 

impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova. A presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo 

mediante indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, 

LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Embora a autora tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos 

qualquer princípio de prova da alegada ausência de recursos. Ora, 

somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, 

não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 

5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja 
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útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, 

conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob 

pena de cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução de mérito. Em tempo, considerando que o valor 

atribuído à causa é matéria de ordem pública, podendo ser revisto ex 

officio (Precedentes do STJ), entendo que o valor atribuído à causa pela 

autora (R$ 1.000,00) não estampa o real conteúdo econômico imediato 

abrangido pela lide. É cediço que o valor da causa deve corresponder ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico almejado 

pela parte. De acordo com o artigo 292, inciso VI, do CPC, nas ações 

indenizatórias, inclusive fundadas em dano moral, o valor da causa deve 

ser o valor pretendido. In casu, a autora pleiteia a condenação da 

requerida por danos materiais no valor de R$3.894,15 (três mil oitocentos 

e noventa e quatro reais e quinze centavos), bem como danos morais no 

valor de 200 (duzentos) salários mínimos, que equivale a mais de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais). Logo, inquestionável que o valor 

atribuído à causa pela autora está incorreto. Ora, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do pretendido a título de danos materiais e morais, 

uma vez que este é o proveito econômico pretendido pela autora. Desta 

forma, conforme disposto nos artigos 292, §3.º e 321 do CPC, determino 

que a parte autora emende à inicial retificando o valor da causa, também 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem exame do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

11 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-19.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE SABINO SALVIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000330-19.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos da decisão 

de ID 30116175, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para 

providenciar o recolhimento da primeira parcela das custas iniciais e 

despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CP), observando as instruções 

para obtenção das guias no documento juntado no ID 30198181. Porto 

Alegre do Norte, 12 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000140-56.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 12 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000091-15.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA BARBOSA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 12 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000309-43.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000309-43.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: LORENA SANTOS ALVES EXECUTADO: WOSCHIGTON 

SANTIAGO DE SA Vistos, etc. Tratando-se de demanda que visa o 

recebimento de alimentos, bem como tendo em vista a alegação de 

pobreza, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diante da 

previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em segredo de 

justiça. Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 

(três) dias: I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os 

que se vencerem no curso desta execução; II - comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade de pagar os alimentos objeto da presente ação, 

sob pena de protesto e de ser decretada sua prisão civil, nos termos do 

art. 528, § 3º e seguintes do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

para pagamento, intime-se o Ministério Público para manifestação em 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte - MT, 11 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000381-30.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. C. D. S. T. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

PAULA CAROLINE CUSTODIO DE SANTOS TASCA OAB - 060.000.829-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. D. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000381-30.2020.8.11.0059. 

REPRESENTANTE: PAULA CAROLINE CUSTODIO DE SANTOS TASCA 

EXEQUENTE: P. P. C. D. S. T. F. EXECUTADO: IGOR ALVES DE FREITAS 

Vistos, etc. Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, 

bem como tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Diante da previsão legal contida no art. 189, 

II do CPC, processe-se em segredo de justiça. Determino a citação e 

intimação do Executado para que em 03 (três) dias: I - efetue o pagamento 

dos alimentos em atraso, bem como os que se vencerem no curso desta 

execução; II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar 

os alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de ser 

decretada sua prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º e seguintes do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o 

Ministério Público para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do Norte - MT, 11 

de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-82.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000384-82.2020.8.11.0059. 

AUTOR: ROSANA PEREIRA NEVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Desta 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de 

recurso público o qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 

4º, II do CPC), é notório o fato de que os Procuradores do Requerido 

NUNCA comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o 

art. 344 do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a 

parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de março de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-90.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DIAS DE CASTRO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000377-90.2020.8.11.0059. 

AUTOR: VALDELICE DIAS DE CASTRO SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. VALDELICE 

DIAS DE CASTRO SOUZA, devidamente qualificada, ajuizou Ação 

Previdenciária para concessão de aposentadoria por idade rural, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inicialmente, pleiteou a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a antecipação de 

tutela, a fim de ser-lhe concedido benefício assistencial, sob o argumento 

de que desempenha, desde tenra idade, atividades de rurícola em regime 

de economia familiar e que estando preenchidos todos os requisitos para 

o deferimento, fatalmente, a sentença será procedente. Junto com a inicial, 

juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. A tutela de urgência 

consistente na implantação do benefício previdenciário solicitado, ao 

menos neste momento processual, deve ser INDEFERIDO. É que a tutela 

pleiteada antecipadamente na inicial demanda a análise dos elementos de 

prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em juízo de 

certeza a ser proferido após a angularização processual e formação do 

contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que não restou 

demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, qualquer dado 

empírico mais concreto que tenha o condão de espelhar o efetivo 

desempenho de atividade rural do Requerente. Não se desconhece o fato 

de que o benefício pleiteado possui natureza alimentar. Porém, com a 

devida vênia ao nobre causídico, este simples fato, não tem, por si só, 

idoneidade suficiente para o deferimento do benefício. Caso fosse assim, 

todas as vezes em que se pleiteasse este tipo de benefício justificaria a 

concessão da tutela, independente do preenchimento dos requisitos 

previstos para a tutela de urgência, o que não se justificaria. Desta forma, 

ao menos a meu sentir, não existem evidências sobre o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do Código 

de Processo Civil, que trata sobre a tutela de urgência. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Autor. Por 

outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique e devolvam os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 11 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001295-31.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001295-31.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da advogada Dra. Lariassa da Silva Carneiro (curadora 

especial da parte requerida), para comparecer na Secretaria Judicial desta 

Vara para retirar a sua certidão de honorários advocatícios devidamente 

assinada e selada. Porto Alegre do Norte, 12 de março de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002100-81.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002100-81.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos da decisão 

de ID 25963499, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação das partes, por meio de seus advogados para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se quanto ao laudo pericial 
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juntado nos ID's 30225997 (1ª parte) e 30225998 (2ª parte), 

registrando-se que a via original do laudo pericial permanecerá nesta 

Secretaria Judicial, no referido prazo, para eventual exame pelas partes. 

Porto Alegre do Norte, 12 de março de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000353-62.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE OAB - MT18699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000353-62.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA DOS SANTOS PEREIRA LIMA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando 

os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 12 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000354-47.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALDENORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE OAB - MT18699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000354-47.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA ALDENORA DA SILVA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Trata-se de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Concessão de 

Auxílio Doença e conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de 

tutela de urgência proposta por MARIA ALDENORA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Aduz a requerente 

que é portador de bronquiectasia e hipertrofia da musculatura da coluna 

lombar. Afirma que sofre limitações impostas pela doença, que a tornam 

incapaz para o trabalho, afigurando-se como detentora do direito ao 

benefício de auxílio doença. Desta feita, requer que seja concedida medida 

antecipatória de urgência no sentido de determinar a implantação imediata 

do auxílio doença, com posterior conversão em Aposentadoria por 

Invalidez a partir da data da efetiva constatação da total e permanente 

incapacidade. Tratando-se de pedido que visa antecipar um dos efeitos da 

tutela final pretendida pela parte, o caso é de análise dos requisitos 

próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 

300 do Novo Código de Processo Civil, em particular no seu § 3º, 

verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida de 

urgência a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) · 3o A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, por 

se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará 

em patente perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da 

regra esculpida no art. 300, § 3º do Novo Código de Processo Civil 

impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma pretendida. 

Portanto, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, imperioso o 

INDEFERIMENTO do pedido de urgência da tutela. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em tempo, defiro as benesses da assistência judiciária 

gratuita. Porto Alegre do Norte/MT, 12 de Março de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000386-52.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIO ANTONIO FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000386-52.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): SIRIO ANTONIO FERRARI REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 12 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-37.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DE SOUSA PARENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000387-37.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): LINO DE SOUSA PARENTE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 982 de 1073



condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 12 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-44.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000393-44.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): EDIVAL PEREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 12 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 95497 Nr: 12381-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 53876 Nr: 3283-80.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo, Imair Santos Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Braz Tavares Dias, Carla Cecilia Seixas 

Lopes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588-O/MT

 DECISÃOVistos, etc. (...)Assim, havendo restado comprovado que os 

valores penhorados são advindos de depósito em caderneta de 

poupança, bem como que o valor não ultrapassa o equivalente a 40 

(quarenta) salários mínimos, determino o desbloqueio da quantia de 

31.038,25 (treze mil e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) 

penhorada, via “BACEN JUD”, devendo o valor atualizado ser transferido 

para a conta poupança apontada à folha 167.Em tempo, determino a 

relocação da petição contida às folhas 173/17 a fim de que seja 

respeitada a ordem cronológica do processo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 77773 Nr: 1537-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SANTANA MORAIS 

- OAB:24933/O, JOELMA RODRIGUES ALVARES - OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando haver divergência entre os cálculos apresentados pelas 

partes, remetam-se o feito ao contador Judicial.

Sobrevindo os cálculos, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19231 Nr: 3015-65.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laiza Vanessa Masson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 Autos ID N.º 19231

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Agência Nacional 

de Telecomunicação em face de Laiza Vanessa Masson.

Após o regular andamento do feito, a parte exequente informou a quitação 

do débito à folha 31.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que pretendia a parte exequente o 

recebimento da importância aludida da CDA que acompanha a exordial.

 Após o regular andamento do feito, à folha 31, noticiou a parte exequente 

a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do CPC.

 CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.
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P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 126011 Nr: 1098-59.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Dias Pereira, Wilker Douglas Barbosa 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA COSTA LICO - 

OAB:25670 O

 Vistos.

Cuida-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva apresentado pela 

Defesa Técnica dos Indiciados, WILKER DOUGLAS BARBOSA SANTOS e 

ELISMAR DIAS PEREIRA em sede de audiência de custódia.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os 

requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que 

este Magistrado já declinou na decisão de Ref. 09, os quais, ao contrário 

do alegado pela Defesa da Acusado , mantêm-se inalterados; sendo que 

os argumentos apresentados pela Requerente não possuem o condão de 

afastar o caráter cautelar de sua prisão.

 Nesse sentido, em que pese a Defesa do acusado Wilker ter alegado que 

o acusado não estava em situação de flagrância no momento da prisão a 

Defesa do Elismar ter alegado que o acusado é Réu primário, possui 

endereço fixo e com isso requerendo a aplicação de medidas diversas da 

prisão para ambos, entretanto esses não são argumentos que por si só 

diante do fato concreto possibilitam a liberdade provisória.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa da Acusada não 

afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, 

considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se 

mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no 

constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, 

ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão 

preventiva da Requerente/Indiciada WILKER DOUGLAS BARBOSA 

SANTOS e ELISMAR DIAS PEREIRA.

Ciência ao Ministério Público e as Defesas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52832 Nr: 2433-26.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Correia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Vistos, em correição.

Constato a interposição da apelação de Ref: 141, bem como a 

apresentação de contrarrazões de Ref: 164, motivo pelo qual, DETERMINO 

que remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124574 Nr: 209-08.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 INTIMO o Dr. CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB/MT 22160B, para 

ciência da manifestação do ministério publico juntada na ref:34.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 126022 Nr: 1107-21.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Hudson Rodrigues Mendes, Ivanilson 

da Silva Lima, Jose Ferreira Ribeiro Neto, Maisa Costa Marques, Lidiane do 

Socorro Silvane dos Santos, Tulio Gomes Jorge, Ronildo Francisco da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYCA VILELA 

GUIMARÃES - OAB:27266/O, SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - 

OAB:23379/O

 Vistos.

Cuida-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva apresentado pela 

Defesa Técnica do Indiciado, IVANILSON DA SILVA LIMA em sede de 

audiência de custódia.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os 

requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que 

este Magistrado já declinou na decisão de Fls. 137, os quais, ao contrário 

do alegado pela Defesa dos Acusados, mantêm-se inalterados; sendo que 

os argumentos apresentados pela Requerente não possuem o condão de 

afastar o caráter cautelar de sua prisão.

 Nesse sentido, em que pese a Defesa ter alegado que o acusado ter 

bons antecedentes, atividade licita, filhos menores e com isso requerendo 

a aplicação de medidas diversas da prisão, entretanto esses não são 

argumentos que por si só diante do fato concreto possibilitam a liberdade 

provisória.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa da Acusada não 

afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, 

considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se 

mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no 

constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, 

ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão 

preventiva da Requerente/Indiciada IVANILSON DA SILVA LIMA.

Ciência ao Ministério Público e as Defesas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 110230 Nr: 8239-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovani Rodrigues Jeronimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Regis de Amorim 

Freitas - OAB:16502/PB, Talita Santana Costa - OAB:19324/B

 INTIMO a Dra. Talita Santana Costa - OAB/MT 19324-B, para que 

compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da decisão de ref. 127.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124260 Nr: 4-76.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de São José do Xingu/MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleuza da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Vistos.

Segue informações prestadas no HC de n.º 1005527-35.2020.8.11.0000, 

da 1ª Câmara Criminal do TJ/MT.

No mais, analisando a defesa apresentada pelo Acusada (ref. 14), 

constato que não foram arguidas preliminares, bem como não 

encontram-se presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e 

dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de agosto de 2020, às 

13h00min (horário de Cuiabá). No ato, sendo possível, proceder-se-á 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

Acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124260 Nr: 4-76.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de São José do Xingu/MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleuza da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 INTIMO o Dr. MATHEUS ROOS - OAB/MT 19739-O, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

decisão de ref. 35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 122890 Nr: 6840-02.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geane Gomes da Silva Santos, Renato de 

Jesus Carneiro Vulgo " Loco Abreu", José Nilson da Silva Lopes, Eliene 

Oliveira Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 (...) Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do Acusado JOSÉ NILSON 

DA SILVA LOPES, devidamente qualificado no feito em epígrafe.Outrossim, 

fica a presente revogação CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes 

medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de 

Processo Penal, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo, até o 

dia 10 de cada mês, para informar e justificar atividades, à começar do 

mês subsequente;b) proibição de frequentar bares, boates e locais 

congêneres; c) comparecimento a todos os atos do processo, bem como 

manter seu endereço atualizado; e d) A proibição de alteração do 

domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo. FICA ADVERTIDO DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA 

NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA 

em nome de JOSÉ NILSON DA SILVA LOPES, salvo se por outro motivo o 

mesmo não deva permanecer preso.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.No mais, designo audiência de instrução e julgamento em para o 

dia 13/07/2020, às 13h00min (horário de Cuiabá).Intimem-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 110357 Nr: 8317-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANIEL SILVA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913-B/MT

 Vistos.

Primeiramente, esclareço que, este Magistrado, passou a responder pela 

3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, assim como 

pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, onde é Juiz Titular, estando 

ambas a uma distância de 130km, o que proporciona o deslocamento até 

esta Comarca tão somente uma vez por semana, quando deve-se priorizar 

as audiências de réus presos, júris e custódias.

Assim, por não verificar alternativa, REDESIGNO a audiência anteriormente 

aprazada nos presentes autos, para o dia 20/08/2020 às 14h00min 

(horário de Cuiabá/MT).

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público Estadual e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 120057 Nr: 5244-80.2019.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Joaquim Pereira de Almeida Hellebrandt, 

Euripides Tavares dos Santos, Cleiton Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880-MT

 Vistos.

Cumpra-se nos termos deprecado.

Nesse sentido, designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 

03/08/2020, às 14h30min (horário de Cuiabá/MT).

 Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 122890 Nr: 6840-02.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geane Gomes da Silva Santos, Renato de 

Jesus Carneiro Vulgo " Loco Abreu", José Nilson da Silva Lopes, Eliene 

Oliveira Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

Requerente/Acusado RENATO DE JESUS CARNEIRO.No mais, 

considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, e 

por tratar-se de réus presos, redesigno a oralidade, anteriormente 

designada nos presentes autos para o dia 06/05/2020, às 13h00min 

(horário de Cuiabá/MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 110357 Nr: 8317-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANIEL SILVA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913-B/MT

 INTIMO a Dra. MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB/MT 5913-B, para que 

compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da decisão de ref. 107.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000207-98.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DE FATIMA CESCON DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

sua Advogada constituída, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000456-83.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000456-83.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: VIVIAN ROSA ROMA REGIANI REQUERIDO: NELSON 

GARCIA REGIANI 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Divórcio Direto c/c 

Partilha de Bens, Guarda Unilateral, Fixação de Alimentos Provisórios – 

Inaudita Altera Pars ajuizada por Vivian Rosa Roma Regiani em face de 

Nelson Garcia Regiani, ambos qualificados nos autos. 3. Na audiência de 

conciliação realizada (ID 27077289), houve a autocomposição entre as 

partes, vindo os autos conclusos para a devida homologação. 4. Consta 

do referido termo de audiência, o acordo nos seguintes termos: 5. Em 

relação ao valor da pensão em favor da menor Sophia, será de 01(um) 

salário mínimo mensal, iniciando em 20/12/2019, devendo ser depositado 

na conta da genitora, sendo Banco do Brasil – Agência: 8234-1, Conta 

Corrente: 16.228-0, CNPJ: 11.026.336/0001-40, servindo os comprovantes 

de depósitos de recibo. 6. Quanto ao imóvel residencial onde a Sra. Vivian 

reside, o Sr. Nelson irá resolver com o Sr. Walter Pereira (antigo 

proprietário) eventuais pagamentos restantes, obtendo termo de quitação 

para que possa ser transferido para a Sra. Vivian, ainda que seja apenas 

e tão somente o contrato de Compra e Venda. 7. No tocante as dividas, 

será pago o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à Sra. Vivian, 

dentro do prazo de 01 (um) ano. O Sr. Nelson efetuará a transferência 

das cotas que possui da empresa Drogaria Pedro Neca Ltda., para a 

Senhora Vivian ou para quem ela indicar, obrigando-se a assinar as 

documentações necessárias para tal fim, que deverão ser apresentadas 

pela Sra. Vivian. Também dentro do prazo de um ano, o Sr. Nelson se 

obrigará a efetuar o pagamento do Banco do Brasil, inclusive do processo 

de execução que o banco lhe move, Código: 64204, Processo: 1207- 

24.2018.811.0098, em trâmite na Vara Única desta Comarca de Porto 

Esperidião, no qual a Sra. Eleodina Roma de Souza, mãe da Sra. Vivian, 

figura como avalista, responsabilizando-se pelo seu integral pagamento. 8. 

A guarda da filha do casal, Sophia Roma Regiani, permanecerá com a Sra. 

Vivian, sendo que as visitas serão efetuadas pelo pai em finais de semana 

alternados, devendo o genitor buscar às 17h na sexta-feira e devolver a 

menor no domingo às 17h, ou de forma alternativa, buscando aos sábados 

e devolvendo às segundas-feiras, em datas comemorativas (natal, ano 

novo, aniversários) anos pares com a genitora e ímpares com o genitor. 

Em relação às férias escolares, nos anos pares a primeira parte com a 

mãe e a segunda com o pai, e nos anos ímpares o inverso. 9. Os 

honorários advocatícios serão no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

devendo ser pagos diretamente aos patronos da requerente, dentro do 

prazo de um ano, sendo Banco Sicredi, Agência: 0805, Conta Corrente: 

52.687-8, em nome de Gustavo Cardoso Advogados Associados, CNPJ n. 

08.455.705/0001-05, e caso haja descumprimento será fixada multa de 

15% mais juros de 2% ao mês, e correção pelo INPC. 10. No tocante ao 

imóvel Nossa Senhora Aparecida, ficará integralmente para o Sr. Nelson, 

após cumpridas as obrigações acima. Em caso de venda do imóvel, o Sr. 

Nelson acionará os advogados da Sra. Vivian para que acompanhem a 

transação e efetuem os competentes pagamentos. 11. Ficou consignado, 

ainda, que a Sra. Vivian, depois dos cumprimentos das obrigações aqui 

constantes por parte do Sr. Nelson, assinará todo e qualquer documento 

visando a transferência e/ou liberação do imóvel rural para quem o Sr. 

Nelson indicar. E a requerente passará a utilizar o nome de solteira: Vivian 

Rosa Roma de Souza. 12. Instado a manifestar-se, o Ministério Público 

pugnou pela homologação do acordo em sede de audiência de conciliação. 

13. É o relatório. 14. Decido. 15. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 16. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

17. Verifico que as cláusulas do acordo entabulado, encontram-se 

regulares e preenchem os requisitos legais. 18. Definidos os alimentos, as 

visitas e a guarda, restaram devidamente resguardados os interesses da 

menor, logo, a vontade da requerente merece guarida. 19. Conforme se 

extrai do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

(audiência de ID 27077289), não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. 20. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 21. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, 

da Lei 6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja Vivian Rosa Roma de Souza. 22. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 23. Considerando a 

nomeação de ID 27077289, ARBITRO os honorários no valor equivalente a 

01 (um) URH, pelo ato da audiência. 24. Expeçam-se a respectiva Certidão 

de Crédito em favor do causídico. 25. Sem custas, tendo em vista a 

gratuidade deferida. 26. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 27. Publique-se. 

28. Registre-se. 29. Intimem-se. 30. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 09 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000456-83.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000456-83.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: VIVIAN ROSA ROMA REGIANI REQUERIDO: NELSON 

GARCIA REGIANI 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Divórcio Direto c/c 

Partilha de Bens, Guarda Unilateral, Fixação de Alimentos Provisórios – 
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Inaudita Altera Pars ajuizada por Vivian Rosa Roma Regiani em face de 

Nelson Garcia Regiani, ambos qualificados nos autos. 3. Na audiência de 

conciliação realizada (ID 27077289), houve a autocomposição entre as 

partes, vindo os autos conclusos para a devida homologação. 4. Consta 

do referido termo de audiência, o acordo nos seguintes termos: 5. Em 

relação ao valor da pensão em favor da menor Sophia, será de 01(um) 

salário mínimo mensal, iniciando em 20/12/2019, devendo ser depositado 

na conta da genitora, sendo Banco do Brasil – Agência: 8234-1, Conta 

Corrente: 16.228-0, CNPJ: 11.026.336/0001-40, servindo os comprovantes 

de depósitos de recibo. 6. Quanto ao imóvel residencial onde a Sra. Vivian 

reside, o Sr. Nelson irá resolver com o Sr. Walter Pereira (antigo 

proprietário) eventuais pagamentos restantes, obtendo termo de quitação 

para que possa ser transferido para a Sra. Vivian, ainda que seja apenas 

e tão somente o contrato de Compra e Venda. 7. No tocante as dividas, 

será pago o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à Sra. Vivian, 

dentro do prazo de 01 (um) ano. O Sr. Nelson efetuará a transferência 

das cotas que possui da empresa Drogaria Pedro Neca Ltda., para a 

Senhora Vivian ou para quem ela indicar, obrigando-se a assinar as 

documentações necessárias para tal fim, que deverão ser apresentadas 

pela Sra. Vivian. Também dentro do prazo de um ano, o Sr. Nelson se 

obrigará a efetuar o pagamento do Banco do Brasil, inclusive do processo 

de execução que o banco lhe move, Código: 64204, Processo: 1207- 

24.2018.811.0098, em trâmite na Vara Única desta Comarca de Porto 

Esperidião, no qual a Sra. Eleodina Roma de Souza, mãe da Sra. Vivian, 

figura como avalista, responsabilizando-se pelo seu integral pagamento. 8. 

A guarda da filha do casal, Sophia Roma Regiani, permanecerá com a Sra. 

Vivian, sendo que as visitas serão efetuadas pelo pai em finais de semana 

alternados, devendo o genitor buscar às 17h na sexta-feira e devolver a 

menor no domingo às 17h, ou de forma alternativa, buscando aos sábados 

e devolvendo às segundas-feiras, em datas comemorativas (natal, ano 

novo, aniversários) anos pares com a genitora e ímpares com o genitor. 

Em relação às férias escolares, nos anos pares a primeira parte com a 

mãe e a segunda com o pai, e nos anos ímpares o inverso. 9. Os 

honorários advocatícios serão no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

devendo ser pagos diretamente aos patronos da requerente, dentro do 

prazo de um ano, sendo Banco Sicredi, Agência: 0805, Conta Corrente: 

52.687-8, em nome de Gustavo Cardoso Advogados Associados, CNPJ n. 

08.455.705/0001-05, e caso haja descumprimento será fixada multa de 

15% mais juros de 2% ao mês, e correção pelo INPC. 10. No tocante ao 

imóvel Nossa Senhora Aparecida, ficará integralmente para o Sr. Nelson, 

após cumpridas as obrigações acima. Em caso de venda do imóvel, o Sr. 

Nelson acionará os advogados da Sra. Vivian para que acompanhem a 

transação e efetuem os competentes pagamentos. 11. Ficou consignado, 

ainda, que a Sra. Vivian, depois dos cumprimentos das obrigações aqui 

constantes por parte do Sr. Nelson, assinará todo e qualquer documento 

visando a transferência e/ou liberação do imóvel rural para quem o Sr. 

Nelson indicar. E a requerente passará a utilizar o nome de solteira: Vivian 

Rosa Roma de Souza. 12. Instado a manifestar-se, o Ministério Público 

pugnou pela homologação do acordo em sede de audiência de conciliação. 

13. É o relatório. 14. Decido. 15. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 16. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

17. Verifico que as cláusulas do acordo entabulado, encontram-se 

regulares e preenchem os requisitos legais. 18. Definidos os alimentos, as 

visitas e a guarda, restaram devidamente resguardados os interesses da 

menor, logo, a vontade da requerente merece guarida. 19. Conforme se 

extrai do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

(audiência de ID 27077289), não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. 20. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 21. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, 

da Lei 6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja Vivian Rosa Roma de Souza. 22. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 23. Considerando a 

nomeação de ID 27077289, ARBITRO os honorários no valor equivalente a 

01 (um) URH, pelo ato da audiência. 24. Expeçam-se a respectiva Certidão 

de Crédito em favor do causídico. 25. Sem custas, tendo em vista a 

gratuidade deferida. 26. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 27. Publique-se. 

28. Registre-se. 29. Intimem-se. 30. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 09 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000456-83.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. R. (REQUERIDO)
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JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000456-83.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: VIVIAN ROSA ROMA REGIANI REQUERIDO: NELSON 

GARCIA REGIANI 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Divórcio Direto c/c 

Partilha de Bens, Guarda Unilateral, Fixação de Alimentos Provisórios – 

Inaudita Altera Pars ajuizada por Vivian Rosa Roma Regiani em face de 

Nelson Garcia Regiani, ambos qualificados nos autos. 3. Na audiência de 

conciliação realizada (ID 27077289), houve a autocomposição entre as 

partes, vindo os autos conclusos para a devida homologação. 4. Consta 

do referido termo de audiência, o acordo nos seguintes termos: 5. Em 

relação ao valor da pensão em favor da menor Sophia, será de 01(um) 

salário mínimo mensal, iniciando em 20/12/2019, devendo ser depositado 

na conta da genitora, sendo Banco do Brasil – Agência: 8234-1, Conta 

Corrente: 16.228-0, CNPJ: 11.026.336/0001-40, servindo os comprovantes 

de depósitos de recibo. 6. Quanto ao imóvel residencial onde a Sra. Vivian 

reside, o Sr. Nelson irá resolver com o Sr. Walter Pereira (antigo 

proprietário) eventuais pagamentos restantes, obtendo termo de quitação 

para que possa ser transferido para a Sra. Vivian, ainda que seja apenas 

e tão somente o contrato de Compra e Venda. 7. No tocante as dividas, 

será pago o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à Sra. Vivian, 

dentro do prazo de 01 (um) ano. O Sr. Nelson efetuará a transferência 

das cotas que possui da empresa Drogaria Pedro Neca Ltda., para a 

Senhora Vivian ou para quem ela indicar, obrigando-se a assinar as 

documentações necessárias para tal fim, que deverão ser apresentadas 

pela Sra. Vivian. Também dentro do prazo de um ano, o Sr. Nelson se 

obrigará a efetuar o pagamento do Banco do Brasil, inclusive do processo 

de execução que o banco lhe move, Código: 64204, Processo: 1207- 

24.2018.811.0098, em trâmite na Vara Única desta Comarca de Porto 

Esperidião, no qual a Sra. Eleodina Roma de Souza, mãe da Sra. Vivian, 

figura como avalista, responsabilizando-se pelo seu integral pagamento. 8. 

A guarda da filha do casal, Sophia Roma Regiani, permanecerá com a Sra. 

Vivian, sendo que as visitas serão efetuadas pelo pai em finais de semana 

alternados, devendo o genitor buscar às 17h na sexta-feira e devolver a 

menor no domingo às 17h, ou de forma alternativa, buscando aos sábados 

e devolvendo às segundas-feiras, em datas comemorativas (natal, ano 

novo, aniversários) anos pares com a genitora e ímpares com o genitor. 

Em relação às férias escolares, nos anos pares a primeira parte com a 

mãe e a segunda com o pai, e nos anos ímpares o inverso. 9. Os 

honorários advocatícios serão no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

devendo ser pagos diretamente aos patronos da requerente, dentro do 

prazo de um ano, sendo Banco Sicredi, Agência: 0805, Conta Corrente: 

52.687-8, em nome de Gustavo Cardoso Advogados Associados, CNPJ n. 

08.455.705/0001-05, e caso haja descumprimento será fixada multa de 

15% mais juros de 2% ao mês, e correção pelo INPC. 10. No tocante ao 

imóvel Nossa Senhora Aparecida, ficará integralmente para o Sr. Nelson, 

após cumpridas as obrigações acima. Em caso de venda do imóvel, o Sr. 

Nelson acionará os advogados da Sra. Vivian para que acompanhem a 

transação e efetuem os competentes pagamentos. 11. Ficou consignado, 
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ainda, que a Sra. Vivian, depois dos cumprimentos das obrigações aqui 

constantes por parte do Sr. Nelson, assinará todo e qualquer documento 

visando a transferência e/ou liberação do imóvel rural para quem o Sr. 

Nelson indicar. E a requerente passará a utilizar o nome de solteira: Vivian 

Rosa Roma de Souza. 12. Instado a manifestar-se, o Ministério Público 

pugnou pela homologação do acordo em sede de audiência de conciliação. 

13. É o relatório. 14. Decido. 15. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 16. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

17. Verifico que as cláusulas do acordo entabulado, encontram-se 

regulares e preenchem os requisitos legais. 18. Definidos os alimentos, as 

visitas e a guarda, restaram devidamente resguardados os interesses da 

menor, logo, a vontade da requerente merece guarida. 19. Conforme se 

extrai do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

(audiência de ID 27077289), não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. 20. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 21. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, 

da Lei 6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja Vivian Rosa Roma de Souza. 22. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 23. Considerando a 

nomeação de ID 27077289, ARBITRO os honorários no valor equivalente a 

01 (um) URH, pelo ato da audiência. 24. Expeçam-se a respectiva Certidão 

de Crédito em favor do causídico. 25. Sem custas, tendo em vista a 

gratuidade deferida. 26. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 27. Publique-se. 

28. Registre-se. 29. Intimem-se. 30. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 09 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000456-83.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000456-83.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: VIVIAN ROSA ROMA REGIANI REQUERIDO: NELSON 

GARCIA REGIANI 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Divórcio Direto c/c 

Partilha de Bens, Guarda Unilateral, Fixação de Alimentos Provisórios – 

Inaudita Altera Pars ajuizada por Vivian Rosa Roma Regiani em face de 

Nelson Garcia Regiani, ambos qualificados nos autos. 3. Na audiência de 

conciliação realizada (ID 27077289), houve a autocomposição entre as 

partes, vindo os autos conclusos para a devida homologação. 4. Consta 

do referido termo de audiência, o acordo nos seguintes termos: 5. Em 

relação ao valor da pensão em favor da menor Sophia, será de 01(um) 

salário mínimo mensal, iniciando em 20/12/2019, devendo ser depositado 

na conta da genitora, sendo Banco do Brasil – Agência: 8234-1, Conta 

Corrente: 16.228-0, CNPJ: 11.026.336/0001-40, servindo os comprovantes 

de depósitos de recibo. 6. Quanto ao imóvel residencial onde a Sra. Vivian 

reside, o Sr. Nelson irá resolver com o Sr. Walter Pereira (antigo 

proprietário) eventuais pagamentos restantes, obtendo termo de quitação 

para que possa ser transferido para a Sra. Vivian, ainda que seja apenas 

e tão somente o contrato de Compra e Venda. 7. No tocante as dividas, 

será pago o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à Sra. Vivian, 

dentro do prazo de 01 (um) ano. O Sr. Nelson efetuará a transferência 

das cotas que possui da empresa Drogaria Pedro Neca Ltda., para a 

Senhora Vivian ou para quem ela indicar, obrigando-se a assinar as 

documentações necessárias para tal fim, que deverão ser apresentadas 

pela Sra. Vivian. Também dentro do prazo de um ano, o Sr. Nelson se 

obrigará a efetuar o pagamento do Banco do Brasil, inclusive do processo 

de execução que o banco lhe move, Código: 64204, Processo: 1207- 

24.2018.811.0098, em trâmite na Vara Única desta Comarca de Porto 

Esperidião, no qual a Sra. Eleodina Roma de Souza, mãe da Sra. Vivian, 

figura como avalista, responsabilizando-se pelo seu integral pagamento. 8. 

A guarda da filha do casal, Sophia Roma Regiani, permanecerá com a Sra. 

Vivian, sendo que as visitas serão efetuadas pelo pai em finais de semana 

alternados, devendo o genitor buscar às 17h na sexta-feira e devolver a 

menor no domingo às 17h, ou de forma alternativa, buscando aos sábados 

e devolvendo às segundas-feiras, em datas comemorativas (natal, ano 

novo, aniversários) anos pares com a genitora e ímpares com o genitor. 

Em relação às férias escolares, nos anos pares a primeira parte com a 

mãe e a segunda com o pai, e nos anos ímpares o inverso. 9. Os 

honorários advocatícios serão no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

devendo ser pagos diretamente aos patronos da requerente, dentro do 

prazo de um ano, sendo Banco Sicredi, Agência: 0805, Conta Corrente: 

52.687-8, em nome de Gustavo Cardoso Advogados Associados, CNPJ n. 

08.455.705/0001-05, e caso haja descumprimento será fixada multa de 

15% mais juros de 2% ao mês, e correção pelo INPC. 10. No tocante ao 

imóvel Nossa Senhora Aparecida, ficará integralmente para o Sr. Nelson, 

após cumpridas as obrigações acima. Em caso de venda do imóvel, o Sr. 

Nelson acionará os advogados da Sra. Vivian para que acompanhem a 

transação e efetuem os competentes pagamentos. 11. Ficou consignado, 

ainda, que a Sra. Vivian, depois dos cumprimentos das obrigações aqui 

constantes por parte do Sr. Nelson, assinará todo e qualquer documento 

visando a transferência e/ou liberação do imóvel rural para quem o Sr. 

Nelson indicar. E a requerente passará a utilizar o nome de solteira: Vivian 

Rosa Roma de Souza. 12. Instado a manifestar-se, o Ministério Público 

pugnou pela homologação do acordo em sede de audiência de conciliação. 

13. É o relatório. 14. Decido. 15. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 16. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

17. Verifico que as cláusulas do acordo entabulado, encontram-se 

regulares e preenchem os requisitos legais. 18. Definidos os alimentos, as 

visitas e a guarda, restaram devidamente resguardados os interesses da 

menor, logo, a vontade da requerente merece guarida. 19. Conforme se 

extrai do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

(audiência de ID 27077289), não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. 20. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 21. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, 

da Lei 6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja Vivian Rosa Roma de Souza. 22. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 23. Considerando a 

nomeação de ID 27077289, ARBITRO os honorários no valor equivalente a 

01 (um) URH, pelo ato da audiência. 24. Expeçam-se a respectiva Certidão 

de Crédito em favor do causídico. 25. Sem custas, tendo em vista a 

gratuidade deferida. 26. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 27. Publique-se. 

28. Registre-se. 29. Intimem-se. 30. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 09 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000456-83.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000456-83.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: VIVIAN ROSA ROMA REGIANI REQUERIDO: NELSON 

GARCIA REGIANI 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Divórcio Direto c/c 

Partilha de Bens, Guarda Unilateral, Fixação de Alimentos Provisórios – 

Inaudita Altera Pars ajuizada por Vivian Rosa Roma Regiani em face de 

Nelson Garcia Regiani, ambos qualificados nos autos. 3. Na audiência de 

conciliação realizada (ID 27077289), houve a autocomposição entre as 

partes, vindo os autos conclusos para a devida homologação. 4. Consta 

do referido termo de audiência, o acordo nos seguintes termos: 5. Em 

relação ao valor da pensão em favor da menor Sophia, será de 01(um) 

salário mínimo mensal, iniciando em 20/12/2019, devendo ser depositado 

na conta da genitora, sendo Banco do Brasil – Agência: 8234-1, Conta 

Corrente: 16.228-0, CNPJ: 11.026.336/0001-40, servindo os comprovantes 

de depósitos de recibo. 6. Quanto ao imóvel residencial onde a Sra. Vivian 

reside, o Sr. Nelson irá resolver com o Sr. Walter Pereira (antigo 

proprietário) eventuais pagamentos restantes, obtendo termo de quitação 

para que possa ser transferido para a Sra. Vivian, ainda que seja apenas 

e tão somente o contrato de Compra e Venda. 7. No tocante as dividas, 

será pago o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à Sra. Vivian, 

dentro do prazo de 01 (um) ano. O Sr. Nelson efetuará a transferência 

das cotas que possui da empresa Drogaria Pedro Neca Ltda., para a 

Senhora Vivian ou para quem ela indicar, obrigando-se a assinar as 

documentações necessárias para tal fim, que deverão ser apresentadas 

pela Sra. Vivian. Também dentro do prazo de um ano, o Sr. Nelson se 

obrigará a efetuar o pagamento do Banco do Brasil, inclusive do processo 

de execução que o banco lhe move, Código: 64204, Processo: 1207- 

24.2018.811.0098, em trâmite na Vara Única desta Comarca de Porto 

Esperidião, no qual a Sra. Eleodina Roma de Souza, mãe da Sra. Vivian, 

figura como avalista, responsabilizando-se pelo seu integral pagamento. 8. 

A guarda da filha do casal, Sophia Roma Regiani, permanecerá com a Sra. 

Vivian, sendo que as visitas serão efetuadas pelo pai em finais de semana 

alternados, devendo o genitor buscar às 17h na sexta-feira e devolver a 

menor no domingo às 17h, ou de forma alternativa, buscando aos sábados 

e devolvendo às segundas-feiras, em datas comemorativas (natal, ano 

novo, aniversários) anos pares com a genitora e ímpares com o genitor. 

Em relação às férias escolares, nos anos pares a primeira parte com a 

mãe e a segunda com o pai, e nos anos ímpares o inverso. 9. Os 

honorários advocatícios serão no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

devendo ser pagos diretamente aos patronos da requerente, dentro do 

prazo de um ano, sendo Banco Sicredi, Agência: 0805, Conta Corrente: 

52.687-8, em nome de Gustavo Cardoso Advogados Associados, CNPJ n. 

08.455.705/0001-05, e caso haja descumprimento será fixada multa de 

15% mais juros de 2% ao mês, e correção pelo INPC. 10. No tocante ao 

imóvel Nossa Senhora Aparecida, ficará integralmente para o Sr. Nelson, 

após cumpridas as obrigações acima. Em caso de venda do imóvel, o Sr. 

Nelson acionará os advogados da Sra. Vivian para que acompanhem a 

transação e efetuem os competentes pagamentos. 11. Ficou consignado, 

ainda, que a Sra. Vivian, depois dos cumprimentos das obrigações aqui 

constantes por parte do Sr. Nelson, assinará todo e qualquer documento 

visando a transferência e/ou liberação do imóvel rural para quem o Sr. 

Nelson indicar. E a requerente passará a utilizar o nome de solteira: Vivian 

Rosa Roma de Souza. 12. Instado a manifestar-se, o Ministério Público 

pugnou pela homologação do acordo em sede de audiência de conciliação. 

13. É o relatório. 14. Decido. 15. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 16. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

17. Verifico que as cláusulas do acordo entabulado, encontram-se 

regulares e preenchem os requisitos legais. 18. Definidos os alimentos, as 

visitas e a guarda, restaram devidamente resguardados os interesses da 

menor, logo, a vontade da requerente merece guarida. 19. Conforme se 

extrai do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

(audiência de ID 27077289), não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. 20. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 21. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, 

da Lei 6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja Vivian Rosa Roma de Souza. 22. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 23. Considerando a 

nomeação de ID 27077289, ARBITRO os honorários no valor equivalente a 

01 (um) URH, pelo ato da audiência. 24. Expeçam-se a respectiva Certidão 

de Crédito em favor do causídico. 25. Sem custas, tendo em vista a 

gratuidade deferida. 26. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 27. Publique-se. 

28. Registre-se. 29. Intimem-se. 30. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 09 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-53.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

H. J. P. (AUTOR(A))

M. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000458-53.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): MARIA LUZIA POICHE, H. J. P. REU: RUBENS JAIVONA 

MENDES 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Regulamentação da Guarda e 

Alimentos c/c Antecipação de Tutela proposta por Maria Luiza Poiché, 

representando os interesses de Heloísa Jaivona Poiché, em face de 

Rubens Jaivona Mendes. 3. Distribuído os autos no dia 19/09/2019. 4. 

Após, cuida-se de termo de audiência de ID 25731952, em as partes 

manifestam o desinteresse no prosseguimento do feito, haja vista estarem 

se reconciliando. 5. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou 

pela extinção do feito sem resolução do mérito. 6. Ante o petitório, com 

espeque no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 7. Condeno as partes 

ao pagamento de custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 

98, § 3°, do Código de Processo Civil. 8. Considerando a nomeação de ID 

24110110, ARBITRO os honorários no valor equivalente a 02 (dois) URH’s, 

bem como pelo ato da audiência de ID 25731952, ARBITRO os honorários 

no valor equivalente a 01 (um) URH. 9. Expeçam-se a (s) respectiva (s) 

Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico (s). 10. Notifique-se o 

Ministério Público. 11.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações 

e baixas necessárias. 12. Publique-se. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 10 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-53.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

H. J. P. (AUTOR(A))

M. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000458-53.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): MARIA LUZIA POICHE, H. J. P. REU: RUBENS JAIVONA 

MENDES 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Regulamentação da Guarda e 

Alimentos c/c Antecipação de Tutela proposta por Maria Luiza Poiché, 

representando os interesses de Heloísa Jaivona Poiché, em face de 

Rubens Jaivona Mendes. 3. Distribuído os autos no dia 19/09/2019. 4. 

Após, cuida-se de termo de audiência de ID 25731952, em as partes 

manifestam o desinteresse no prosseguimento do feito, haja vista estarem 

se reconciliando. 5. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou 

pela extinção do feito sem resolução do mérito. 6. Ante o petitório, com 

espeque no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 7. Condeno as partes 

ao pagamento de custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 

98, § 3°, do Código de Processo Civil. 8. Considerando a nomeação de ID 

24110110, ARBITRO os honorários no valor equivalente a 02 (dois) URH’s, 

bem como pelo ato da audiência de ID 25731952, ARBITRO os honorários 

no valor equivalente a 01 (um) URH. 9. Expeçam-se a (s) respectiva (s) 

Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico (s). 10. Notifique-se o 

Ministério Público. 11.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações 

e baixas necessárias. 12. Publique-se. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 10 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-53.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

H. J. P. (AUTOR(A))

M. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000458-53.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): MARIA LUZIA POICHE, H. J. P. REU: RUBENS JAIVONA 

MENDES 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Regulamentação da Guarda e 

Alimentos c/c Antecipação de Tutela proposta por Maria Luiza Poiché, 

representando os interesses de Heloísa Jaivona Poiché, em face de 

Rubens Jaivona Mendes. 3. Distribuído os autos no dia 19/09/2019. 4. 

Após, cuida-se de termo de audiência de ID 25731952, em as partes 

manifestam o desinteresse no prosseguimento do feito, haja vista estarem 

se reconciliando. 5. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou 

pela extinção do feito sem resolução do mérito. 6. Ante o petitório, com 

espeque no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 7. Condeno as partes 

ao pagamento de custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 

98, § 3°, do Código de Processo Civil. 8. Considerando a nomeação de ID 

24110110, ARBITRO os honorários no valor equivalente a 02 (dois) URH’s, 

bem como pelo ato da audiência de ID 25731952, ARBITRO os honorários 

no valor equivalente a 01 (um) URH. 9. Expeçam-se a (s) respectiva (s) 

Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico (s). 10. Notifique-se o 

Ministério Público. 11.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações 

e baixas necessárias. 12. Publique-se. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 10 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-53.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

H. J. P. (AUTOR(A))

M. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000458-53.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): MARIA LUZIA POICHE, H. J. P. REU: RUBENS JAIVONA 

MENDES 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Regulamentação da Guarda e 

Alimentos c/c Antecipação de Tutela proposta por Maria Luiza Poiché, 

representando os interesses de Heloísa Jaivona Poiché, em face de 

Rubens Jaivona Mendes. 3. Distribuído os autos no dia 19/09/2019. 4. 

Após, cuida-se de termo de audiência de ID 25731952, em as partes 

manifestam o desinteresse no prosseguimento do feito, haja vista estarem 

se reconciliando. 5. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou 

pela extinção do feito sem resolução do mérito. 6. Ante o petitório, com 

espeque no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 7. Condeno as partes 

ao pagamento de custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 

98, § 3°, do Código de Processo Civil. 8. Considerando a nomeação de ID 

24110110, ARBITRO os honorários no valor equivalente a 02 (dois) URH’s, 

bem como pelo ato da audiência de ID 25731952, ARBITRO os honorários 

no valor equivalente a 01 (um) URH. 9. Expeçam-se a (s) respectiva (s) 

Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico (s). 10. Notifique-se o 

Ministério Público. 11.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações 

e baixas necessárias. 12. Publique-se. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 10 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000517-41.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. A. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000517-41.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): JOSIANE RAMOS PEDRACA FIALHO REU: JOEL DE ARRUDA 

FIALHO 1. Vistos. 2. A embargante opôs Embargos de Declaração em ID 

29386459, alegando que houve omissão na sentença de ID 29195193. 3. É 

o sucinto relato. Decido. 4. O recurso de embargos de declaração é 

cabível para as hipóteses de contradição, omissão, erro material ou 

obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra 

disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Nesse sentido, por 

ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito 

pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem negrito no orginal).” 6. Pois 

bem, verifica-se que assiste razão a embargante, uma vez que ocorreu 

omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios. 7. Assim, 

partindo-se desta premissa e considerando que a sentença não transitou 

em julgado, podendo ser modificada, vislumbro que os presentes 

embargos merecem acolhimento. 8. Diante do exposto, CONHEÇO o pedido 

dos presentes embargos declaratórios e os PROVEJO para sanar a 

omissão contida na parte final da sentença de ID 29195193, de modo que 

seja incluso na presente decisão o arbitramento dos honorários 

advocatícios: 9. Considerando a nomeação de ID 25505863, ARBITRO os 

honorários no valor equivalente a 03 (três) URH’s, bem como pelo ato da 

audiência de ID 26529473, ARBITRO os honorários no valor equivalente a 

01 (um) URH. 10. Expeçam-se a (s) respectiva (s) Certidão (ões) de 

Crédito em favor do (s) causídico (s). 11. No mais, permanece inalterada a 

sentença vergastada. 12. Intime-se. 13. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 

11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000380-59.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:
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ADELAIDE CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Decisão proferida em id. 

30018473, impulsiono o feito a fim de intimar as partes, através de seus 

Procuradores, para manifestarem especificando as provas que pretendem 

produzir, justificadamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000182-22.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CEZARIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Decisão proferida em id. 

30020987, impulsiono o feito a fim de intimar as partes, através de seus 

Procuradores, para manifestarem especificando as provas que pretendem 

produzir, justificadamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61049 Nr: 940-86.2017.811.0098

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Benedita Mendonça de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 AUTOS Nº 940-86.2017.811.0098

CÓDIGO 61049

Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA, proposta por Nilza 

Benedita Mendonça de Lima, em desfavor de Raimundo Pereira dos 

Santos, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 18 de fevereiro de 2019, às 16h00min.

3. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do CPC.

4. De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

5. Intimem-se todos.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 15 de janeiro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67088 Nr: 976-60.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Antônio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Impulsiono o presente para intimar a defesa do acusado Luís Antônio 

Martins, para apresentar as alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67545 Nr: 1284-96.2019.811.0098

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC, DD, LdC, ASdA, RNdA, OB, FSP, GLdJ, 

MG, LdCG, CdS, FLdS, ETT, GDS, JAN, PRNdA, GRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:15876, Domingos Sávio Ribeiro Pinto - OAB:10899/MT, EDISON 

OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:18255/B, GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ - OAB:20748/O, Jorge Antonio Gonçalves Junior - 

OAB:24346-O, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:18566/O, Pedro 

Roberto Martins Alvares - OAB:25204/O, PEDRO ROBERTO MARTINS 

ALVARES - OAB:25204/O, THIAGO REGIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

22.751, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:21379/O

 COM OS EVENTOS CRIMINOSOS NARRADOS – . (...) CONDIÇÕES 

SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS 

QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA 

CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM 

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...)3. (TJ-MT – 

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10139704320188110000 MT, Relator: 

RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2019).No mais, 

a prisão preventiva é instituto autônomo, previsto na legislação, e que 

deve ser visto separadamente à resolução do mérito, não havendo se 

falar em antecipação de cumprimento de pena, eis que trata-se de medida 

cautelar.Assim, os motivos que deram ensejo à decretação da prisão 

preventiva ainda subsistem, demonstrando-se insuficientes as cautelares 

diversas da prisão. Nessa linha, mantendo-se incólumes os requisitos da 

prisão, como forma de garantir a ordem pública, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva de Joel Antonio Nascimento, e as 

mantenho por estes, e pelos próprios fundamentos esposados às fls. 

99/102-vº.Pois bem, nesse sentido, não havendo nenhum novo 

requerimento, e, tomando em conta que o órgão ministerial já ofertou 

denúncia que inclusive foi recebida, entendo que o presente incidente 

alcançou o seu escopo, nesse pórtico, extingo o feito com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.Traslade-se as cópias 

necessárias à Ação Penal correlata, de tudo cumprido e certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.Tragam a 

estes autos a cópia da decisão prolatada na Ação Penal correlata em que 

consta a revogação da prisão de Nilton Gomes de Lira.INTIMEM-SE. 

CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE.Porto Esperidião/MT, 11 de 

março de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53712 Nr: 267-98.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues, Renato 

Antonio Moraes Castro, Gilmar Hevelso de Lima e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192, Fransérgio Rojas Piosevan - OAB:MT/4848

 AUTOS Nº 267-98.2014.811.0098.CÓDIGO Nº. 53712.1.DECLARO 

SANEADO O PROCESSO e DEFIRO a prova oral e documental: depoimento 

pessoal dos requeridos e prova testemunhal. 13.No que concerne à prova 

testemunhal, cujo rol deverá ser depositado no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência de instrução e julgamento e, ainda, a prova documental 

desde que também depositada nos autos até 20 (vinte) dias antes da 

audiência, deverá a escrivaninha observar, independentemente de 

despacho, o que dispõe o art. 398 do Código de Processo Civil, abrindo 

vista à parte contrária para manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.14.Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de julho de 2020 às 13:30 horas . Atentem-se os doutos advogados das 

partes requeridas, quanto às testemunhas a serem inquiridas, para o 
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disposto no art. 455 do Código de Processo Civil.15.Intime-se. 

16.Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto Esperidião/MT, 27 de janeiro 

de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 1345-54.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nilson Ramos de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O

 Cód. 67640 [nº 1345-54.2019.811.0098] Vistos.A defesa apresentou 

resposta à acusação pugnando pela absolvição sumária do acusado, bem 

como pela realização de exame de dependência química no acusado e 

avaliação psiquiátrica a fim de constatar os efeitos causados pela droga 

em seu organismo (...)da ação penal, não se verificando, desta feita, a 

manifesta inépcia da inicial, a falta de pressupostos processuais, a 

ausência de condições para o exercício da ação penal ou a falta de justa 

causa para o exercício desta, pelo que não há falar em rejeição da peça 

(...)Posto isso, INDEFIRO o pedido de absolvição sumária.Com relação ao 

pedido de exame de dependência química, e de avaliação psiquiátrica para 

avaliar os efeitos causados pela droga no organismo do acusado, não 

vejo substratos mínimos para tais diligências, tampouco qualquer 

consequência ao deslinde do feito. Ainda, acaso surjam dúvidas 

razoáveis sobre a sanidade do acusado será possível a instauração de 

Incidente, o que a priori, não restou caracterizado, pelo que INDEFIRO tais 

pedidos.De outro norte, DETERMINO o acompanhamento quinzenal da 

vítima, pela equipe interdisciplinar do juízo, pelo período de 2 (dois) meses, 

diante da natureza do suposto delito; a fim de se aferir indícios da infração 

penal e informações sobre os impactos à vida da vítima, enviando relatório 

ao término de cada atendimento. Acaso a menor esteja residindo em outra 

Comarca, depreque-se a diligência.Não sendo o caso de trancamento da 

ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 

prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

25/03/2020, às 14h40min.REQUISITE-SE.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Porto Esperidião/MT, 30 de 

janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 58-22.2020.811.0098

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20615/B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 (I) Vistos. Tomando em conta o pedido da defesa com relação ao senhor 

Antonio Duarte, determino que seja oficiada a DEPOL com urgência para 

que encaminhe o custodiado para atendimento médico. (II) OFICIE-SE à 

SEJUDH para que ateste vaga para o preso no polo II (Cáceres), haja vista 

a ausência de ergástulo público na Comarca. (III) No mais, aguarde-se o 

prazo da prisão temporária, trasladando-se as cópias necessárias ao 

Inquérito Policial correlato. Saem os presentes intimados, cumpra-se 

expedindo-se o necessário. (...)Vistos. Tomando em conta o pedido da 

defesa, vista ao Ministério Público para se manifestar com o prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. (II) OFICIE-SE à SEJUDH para que ateste vaga para 

o preso no polo II (Cáceres), haja vista a ausência de ergástulo público na 

Comarca. Saem os presentes intimados, cumpra-se expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 58-22.2020.811.0098

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20615/B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 : (I) Vistos. Tomando em conta o pedido da defesa, vista ao Ministério 

Público para se manifestar com o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. (II) 

OFICIE-SE à SEJUDH para que ateste vaga para o preso no polo II 

(Cáceres), haja vista a ausência de ergástulo público na Comarca. Saem 

os presentes intimados, cumpra-se expedindo-se o necessário. Encerrado 

às 14h23min, eu Ademir Rômulo Rosa Reis (Assessor de Gabinete II) o 

digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 1345-54.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nilson Ramos de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O

 Código: 67640 [nº 1345-54.2019.811.0098]

Vistos.

Cuida-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Paulo Nilson Ramos de Campos, dando-o como incurso nas 

sanções penais do art. 217-A do Código Penal.

Prisão em flagrante realizada em 25/09/2019, devidamente convertida em 

preventiva (fls. 66/67-vº).

Os autos vieram conclusos para reanálise da prisão.

É o relatório, fundamento e decido.

De pronto, tomando em conta que a prisão já perdura por mais de 90 

(noventa) dias, passo à reanálise de sua necessidade, nos termos da 

nova redação do parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei 

13.964/19.

Pois bem, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a 

ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então encontram-se 

presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, uma vez que a 

instrução processual está se iniciando, pelo que mantenho a prisão 

preventiva por seus próprios fundamentos.

 No mais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão retro.

Porto Esperidião/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67745 Nr: 1417-41.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Eduardo Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 PROCESSO/CÓD. N° 67745 [n° 1417-41.2019.811.0098]

Vistos.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 25/03/2020, às 13h00min.

 INTIMEM-SE o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 29 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67745 Nr: 1417-41.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Eduardo Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 Código: 67745 [nº 1417-41.2019.811.0098]

Vistos.

Cuida-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Victor Eduardo Pires, dando-o como incurso nas sanções 

penais do art. 180 do Código Penal.

Prisão em flagrante realizada em 13/10/2019, devidamente convertida em 

preventiva (fls. 41/42-vº).

Os autos vieram conclusos para reanálise da prisão.

É o relatório, fundamento e decido.

De pronto, tomando em conta que a prisão já perdura por mais de 90 

(noventa) dias, passo à reanálise de sua necessidade, nos termos da 

nova redação do parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei 

13.964/19.

Pois bem, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a 

ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então encontram-se 

presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, uma vez que a 

instrução processual está se iniciando, pelo que mantenho a prisão 

preventiva por seus próprios fundamentos.

 No mais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão retro.

Porto Esperidião/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 68004 Nr: 1584-58.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cezário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gean Douglas Aparecido 

Vieira Colarino - OAB:22608-O

 Autos: 1584-58.2019.811.0098Código: 68004Vistos.A defesa do réu 

apresentou resposta à acusação, aventando preliminar, afirmando em 

síntese, que a inicial seria inepta eis que não conteria os elementos 

indispensáveis à caracterização dos delitos(...) tampouco a falta de justa 

causa, pelo que não há falar em rejeição da peça acusatória.Outrossim, a 

preliminar sobre a ausência de provas suficientes ao deslinde do feito 

tanto com relação ao disparo quanto com relação à ameaça, 

confundem-se com o mérito da causa, uma vez que será necessário o 

revolvimento da instrução processual para a produção probatória, sendo 

que a justa causa (indícios mínimos de autoria e provas de materialidade) 

está presente, tanto que a inicial foi recebida(...), DESIGNO audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 25/03/2020, às 13h30min.Acaso 

alguma(s) das testemunhas arroladas, acaso alguma resida(m) em outra 

Comarca, depreque-se a realização de sua(s) oitiva(s).De outro norte, 

tomando em conta que a prisão já perdura por mais de 90 (noventa) dias, 

passo à reanálise de sua necessidade, nos termos da nova redação do 

parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei 13.964/19.Pois bem, 

até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a 

revogação da prisão preventiva, eis que até então encontram-se 

presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, uma vez que a 

instrução processual está se iniciando, pelo que mantenho a prisão 

preventiva por seus próprios fundamentos. REQUISITE-SE o 

preso.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário para a realização do ato.Porto Esperidião/MT, 04 de março de 

2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 58-22.2020.811.0098

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20615/B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Autos cód. 68239 [58-22.2020.811.0098].Vistos.Cuida-se de incidente em 

que fora decretada a prisão temporária de Emerson Fialho dos Santos, 

bem como buscas e apreensões domiciliares (fls. 96/98), que foram 

devidamente cumpridas.O Ministério Público pugnou pela conversão da 

prisão temporária em preventiva (fls. 163/165).Os autos vieram 

conclusos.É o relatório, fundamento e decido.Analisando o pedido de 

conversão da prisão temporária em preventiva nota-se que assiste razão 

ao parquet. Explico.De pronto, oportuno ressaltar que o contexto que se 

descortina demonstra que o requerido Emerson Fialho dos Santos, ao que 

tudo indica, tem participação efetiva em grupo criminoso responsável pelo 

tráfico de drogas, conforme interceptação telefônica correlata, Inquéritos 

Policiais e Procedimento Investigatório Criminal – (...)restando demonstrado 

o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de 

Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão temporária 

de Emerson Fialho dos Santos, devidamente qualificado nos autos.Dado o 

adiantado do horário e a urgência do caso, sirva cópia da presente 

decisão como mandado de prisão em desfavor de Emerson Fialho dos 

Santos, devidamente qualificado.Ao ensejo, proceda-se com as 

comunicações pertinentes à Cadeia Pública, onde Emerson encontra-se 

segregado, eis que estava em prisão temporária com prazo definido e esta 

situação se alterou. Certifique nos autos as diligências tomadas e os 

servidores que tomaram ciência desta nova decisão.INTIMEM-SE.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.Porto Esperidião/MT, 05 

de março de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53712 Nr: 267-98.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues, Renato 

Antonio Moraes Castro, Gilmar Hevelso de Lima e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192, Fransérgio Rojas Piosevan - OAB:MT/4848

 Impulsiono os autos com a finalçidade de intimar as partes requerida 

acerca da designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 

23 de julho de 2020 às 13:30 horas , na sala de audiências Fórum da 

Comarca de Porto Esperidião-MT.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000934-48.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA SALVI BURNIER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AFONSO GASPARY SILVEIRA OAB - DF14097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR JACOB (EMBARGADO)

 

Vistos. Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas, 

conforme apontamento no sistema PJe. Aguarde-se em cartório. 

Transcorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000404-44.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA BRIDA GOBBI (REQUERIDO)

ARI GOBBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))
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Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Custas pro rata. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário. Após, arquivem-se com as baixas 

necessárias e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000752-62.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA BRIDA GOBBI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Custas pro rata. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário. Após, arquivem-se com as baixas 

necessárias e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-18.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NUBBYA ROSANA NUNES FREITAS (AUTOR(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBBYA ROSANA NUNES FREITAS (AUTOR(A))

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Determino a emenda da inicial para: 1) comprovar os requisitos da 

gratuidade da justiça, visto que não constam informações relevantes para 

a concessão do pedido; 2) juntar decisão administrativa da PJC/MT pelo 

indeferimento do pedido de remoção; Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000954-39.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO CHAVES MENDONCA OAB - MG64312 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando-se que foi deferido o processamento da 

recuperação judicial da parte requerida, nos autos de nº 

1000614-95.2019.8.11.0080 em trâmite no Juízo da 4ª Vara Cível da 

comarca de Rondonópolis, determino o arquivamento deste feito, 

facultando-se a parte peticionante a habilitação de seu crédito naquele 

Juízo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000955-24.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO VERONA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSEMARA MATTE - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000956-09.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE NOGUEIRA FONTANA (REQUERENTE)

PLINIO FONTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA MANZINI OAB - RS53721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE QUERÊNCIA - MT (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que traga aos autos 

cópia da petição inicial, bem como para que promova o recolhimento do 

valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico 

do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de Citação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000002-26.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR BRUNETTA (REQUERIDO)

EURICO BRUNETTA (REQUERIDO)

EDIO BRUNETTA (REQUERIDO)

ELOI BRUNETTA (REQUERIDO)

PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA (REQUERIDO)

REGINA APARECIDA KURTA (REQUERIDO)

MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA (REQUERIDO)

HELIO BRUNETTA (REQUERIDO)

VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (REQUERIDO)

VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição desta 

missiva, conforme despacho de ID 28038806, bem como o recolhimento do 

valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico 

do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de Citação, penhora e 

avaliação (03 atos a serem cumpridos pela Oficial de Justiça). Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA
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Processo Número: 1000007-48.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GRANDO (REQUERENTE)

RAFAEL GRANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SLC AGRICOLA S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Produção Antecipada de Provas em que se alega a 

aquisição de sementes para plantio com garantia de germinação igual ou 

superior a 90%, as quais foram utilizadas de acordo com as 

recomendações da empresa fornecedora. Entretanto, após o plantio, 

observou-se suposta falha de germinação, o que foi constatado por laudo 

agronômico particular elaborado pela parte autora. Contatada a empresa 

fornecedora, houve negativa de composição amigável. Requer a produção 

antecipada da prova antes da colheita, visto que ocorrerá a inviabilização 

da produção da prova técnica. É o breve relatório. A medida judicial 

pretende garantir a regular produção de provas, especialmente porque o 

que é pretendido (perícia para constatação dos índices de germinação das 

sementes) pode se tornar impossível com a colheita dos produtos 

agrícolas. Sendo assim, o pedido é coerente e satisfaz o previsto no art. 

381 do Código de Processo Civil (fundado receio a tornar-se impossível; 

viabilizar autocomposição; prévio conhecimento dos fatos para 

ajuizamento de ação). Além disso, não se verifica qualquer prejuízo à 

empresa fornecedora, especialmente porque o custeio da prova será 

encargo dos autores. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de produção 

antecipada de prova, conforme requerido na petição inicial, razão pela 

qual nomeio VLADEMIR NATANAEL FRAZÃO (Avenida Padre João Bosco, 

1750, Ribeirão Cascalheira/MT – (66) 999972728/ (66) 3489-1290 

frazao.07@gmail.com), perito cadastrado no site do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, na especialidade de Engenheiro Agrônomo, que 

cumprirá o encargo escrupulosamente, independentemente de termo de 

compromisso. Intime-se o perito para que manifeste concordância com a 

nomeação (no prazo de cinco dias) e para que, em aceitando, apresente 

proposta de honorários. Havendo escusa, retornem os autos conclusos 

para nova nomeação de perito. Em caso de concordância, intime-se a 

parte autora para que no prazo de cinco dias, querendo, manifestem-se 

sobre a proposta de honorários. Se ocorrer oposição quanto ao valor da 

proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a 

respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir para 

arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo 

desde logo o valor da proposta, fixando a quantia no montante 

apresentado pelo perito; nesta hipótese, a seguir intime-se a parte para 

que proceda ao custeio dos honorários periciais e providencie o depósito 

do montante no prazo de dez dias. Feito o depósito, comunique-se o perito 

(por correio eletrônico) para que sejam iniciados os trabalhos. Esta 

decisão assinada eletronicamente serve de ofício/mandado para que a 

própria parte diligencie objetivando o seu cumprimento, considerada a 

alegada urgência. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 5 

dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-10.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IP - INSTITUTO DE PODOLOGIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY KARLLOS ALMEIDA DE MORAES OAB - GO41255 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUEDIMA OLIVEIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demonstre ser efetivamente desprovida de recursos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000026-54.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CORREA PRATES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000758-69.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BELCAR INVESTCAR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE CORREA LIMA OAB - GO11025 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEI ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Suspendo o feito até o 

integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do NCPC. 

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes. Anoto competir a elas comunicar este 

Juízo sobre seu integral cumprimento. No silêncio, presumir-se-á a 

quitação da dívida, vindo conclusos para extinção. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000003-45.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA GARCIA AMARAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIANE CAVALCANTE OAB - MT22937-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SYLVIA DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTORIDADE COATORA)

KLC - Consultoria em Gestão Pública Ltda (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - PR93366 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (LITISCONSORTES)

 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de 

urgência proposto por MARCIA MARIA GARCIA AMARAL contra suposto 

ato imputado à autoridade coatora indicada (homologação do resultado do 

certame), objetivando a suspensão “dos efeitos do ato coator até o 

julgamento” do mérito, de modo a reconhecer o direito de somar a 

pontuação de sua pós-graduação. Juntou documentos. Ministério Público 

opinou pela não intervenção. Decisão de ID. 17262387 indeferiu o pedido 

liminar, ante a ausência de comprovação da documentação exigida no 

edital para pontuação de sua nota no concurso público. O MUNICÍPIO DE 

QUERÊNCIA foi devidamente notificado e ingressou no feito como 

litisconsorte e apresentou manifestação (juntada em ID. 26742181), na 

qual informa que “a Comissão do Concurso Publico tomando conhecimento 

dos fatos somente agora, se reuniu e deliberaram sobre o assunto, a qual 

foram unânimes em considerar o recurso da Impetrante, incluindo na 

avaliação de títulos.” Vieram conclusos. É o relatório do necessário. 

Considerando-se a manifestação juntada pela parte requerida, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e, em 

consequência, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil, para o fim de atribuir a pontuação 

requerida na avaliação de títulos e posterior reanálise de sua nota final 

pela comissão responsável pelo concurso público. Incabível, na espécie, a 

condenação em honorários (Lei nº 12.016/09, art. 25; Súmula 512 do 

Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). 

Não há custas (Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII). 

Entendo estar a presente sentença sujeita ao reexame necessário (14, § 

1°, da Lei 12016/09). Oportunamente, ao arquivo. P.R.I

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000043-90.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELE GIRELI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento do valor da diligência mediante emissão de 

guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que foi recolhido o valor de um ato, sendo que 

são dois atos a serem realizados pela Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000044-75.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO BORTOLAS NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado (02 atos 

a serem cumpridos pela Oficial de Justiça). Informo ainda aos advogados, 

que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-16.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT0013639S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO LUIS KUHN (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado (03 atos 

a serem cumpridos pela Oficial de Justiça). Informo ainda aos advogados, 

que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-08.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROEL INACIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado (03 atos 

a serem cumpridos pela Oficial de Justiça). Informo ainda aos advogados, 

que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000037-83.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLI FERNANDES DE FREITAS OAB - MT19062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que traga aos autos 

a guia de recolhimento de custas e taxas judiciárias recolhida, bem como 

para que promova o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de Citação. Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000036-98.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE DE SOUSA COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000575-98.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ADEMIR FEITEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FEITEN OAB - MT26662/O (ADVOGADO(A))

SARA BOZZOLAN DE LIMA OAB - GO33073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLYNTHO PAULINO DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. VANDERLEI ADEMIR FEITEN ajuizou AÇÃO DE DESPEJO DE 

IMÓVEL RURAL POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ARRENDAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA em 

face de OLYNTHO PAULINO DA COSTA, ambos qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que entabularam contrato de arrendamento agrícola 

e, apesar de devidamente notificada, a parte requerida se encontra 

inadimplente com a renda acordada. Decisão de ID 22628185 concedeu a 

liminar vindicada para determinar a desocupação da parte requerida da 

área arrendada objeto dos autos, ressalvada ao arrendatário a 

possibilidade de purgação da mora. Em decisão de ID. 24911625 este 

Juízo determinou a suspensão da ordem forçada de despejo, tendo em 

vista a alegação do réu de suposta novação de dívida e ajustes verbais 

entabulados entre as partes. Citado, o réu apresentou contestação em ID. 

27334845 e, preliminarmente, apresentou impugnação ao valor da causa e 

falta de interesse processual. No mérito, alegou excesso de cobrança, 

demanda por quantia já paga e má-fé do autor. Ainda, apresentou 

reconvenção (ID. 27338611), formulando pedido de rescisão contratual, 

danos materiais e danos morais. Atribuiu ao valor da causa a quantia de 

R$ 1.969.067,20 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, sessenta 

e sete reais e vinte centavos). Houve réplica do autor à contestação e 

resposta à reconvenção (ID. 2802941 e ID. 28865309). É a síntese do 

relatório. Decido. Inicialmente, em petição de ID. 2802941, o requerido 

concordou com a preliminar de impugnação ao valor da causa. Deste 

modo, recebo a emenda à petição inicial para o fim de atribuir ao valor da 

causa o montante de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil 

reais). Deste modo, intime-se a parte autora para providenciar o 

recolhimento da complementação das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 2) Do pedido de 

gratuidade de justiça formulado pelo reconvinte: Não obstante as razões 

delineadas pela parte reconvinte, entendo que esta não faz jus ao 

benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação da 

sua insuficiência financeira. Isto porque pouco importa a afirmação da 

parte na reconvenção de que não está em condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, posto que os 

benefícios da assistência judiciária não devem ser concedidos de forma 

generalizada, é preciso que os requerentes demonstrem ser efetivamente 

desprovidos de recursos econômico-financeiros, sob pena de 

desvirtuamento do instituto e do propósito da lei. No caso, afastada a 

presunção de pobreza pelos DIVERSOS INDÍCIOS constantes dos autos, 

observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação 

de advogado particular, a parte interessada não trouxe documentos 

suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, 

despesas processuais e sucumbência. É importante observar que, mesmo 

a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de renda 

limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a 

parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras 

que sirvam de complementação. Cumpre ressaltar que quando se concede 

o benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços 

judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são 

graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira 

indiscriminada, sem maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao 

pedir e ao deferir os benefícios. Ademais, o Colendo STJ possui 

entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do CPC é relativa, senão 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA 

PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Deste modo, 

INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte reconvinte. 

Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido 

de diferimento do recolhimento das custas judiciais, conforme enuncia a 

CNGC. Intime-se a parte reconvinte, por meio de seu patrono (DJe) para, 

no prazo de 15 (dez) dias, demonstrar nos autos o recolhimento das 

custas e taxas processuais, sob pena de extinção da reconvenção, 

conforme art. 1.028, parágrafo 6º, da CNGC/TJMT. Int. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000011-22.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

UEBER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Compulsando aos autos, verifica-se que o objeto da presente 
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demanda já fora discutido e exaurido no feito de código 48/2008 no juizado 

especial de Querência. Destarte, no presente caso, operou-se a eficácia 

preclusiva da coisa julgada, ante a constituição válida do título executivo 

judicial nos autos supramencionado. Outrossim, como bem salienta o 

ilustre doutrinador Nelson Nery Junior, em sua obra Código de Processo 

Civil Comentado, 10ª edição, página 709, “Transitada em julgado sentença 

de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra 

questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa 

julgada”. Dessa forma, ante a ocorrência da coisa julgada material, que 

visa garantir a segurança jurídica, a extinção do feito, sem exame de 

mérito, é medida que se impõe. Ademais, ressalte-se que em se tratando 

de comando sentencial que declara a existência ou inexistência de 

determinada situação jurídica, a pretensão de sua execução não 

prescreve, bastando mero pedido nos referidos autos. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Custas pela 

parte autora, observada a gratuidade de justiça deferida. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000533-49.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CARLOS DIAS TORRES BRAGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Querência (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Analisados os autos, verifica-se que o processo deve ser extinto 

sem a apreciação do mérito da causa, em face da existência de vício 

insanável, senão vejamos. O inciso V do art. 485 do Novo Código de 

Processo Civil, prevê que o processo será extinto sem o julgamento de 

mérito quando ocorrer litispendência. Extrai-se do sistema PJe que a 

presente ação é idênt ica à ação ord inár ia de nº 

1000228-65.2019.8.11.0080, distribuída em 10 de abril de 2019, que 

tramita nesta comarca de Querência-MT, uma vez que possui a mesma 

causa de pedir e pedido da ação, além de insurgir as mesmas partes 

litigantes. Ressalte-se que o feito de código 1000228-65.2019.8.11.0080 

foi distribuído previamente e as duas demandas possuem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nos termos do artigo 

337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Novo Código de Processo Civil, a extinção 

da presente ação é medida de rigor, em razão da litispendência 

constatada. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso V, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem a 

apreciação do mérito da causa. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos. Ciência ao MP. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000112-25.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BELCAR INVESTCAR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE CORREA LIMA OAB - GO11025 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIENE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos. No contrato de compra e venda com reserva de domínio, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas é 

necessário que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando 

o devedor. Assim, o credor deverá fazer a notificação extrajudicial do 

devedor de que este se encontra em débito, comprovando, assim, a mora. 

Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de 

busca e apreensão. Na espécie, verifico que A NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, razão 

pela qual a mora não está devidamente comprovada, o que impede a 

concessão do pedido liminar, a teor do que dispõe o art. 3º do DL 911/69. 

Ou seja, observo dos autos que a notificação extrajudicial restou 

frustrada, de modo que deveria a parte autora ter exaurido os meios para 

a notificação da devedora, esgotando diligências pertinentes e, quiçá, 

promovido o protesto, mesmo com a intimação por edital. Porém, in casu, a 

ÚNICA DILIGÊNCIA CONSTITUIU-SE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

INFRUTÍFERA. Dessa forma, não foi comprovada nos autos a constituição 

em mora do devedor. Portanto, faculto à parte autora a EMENDA da 

petição inicial, no prazo legal, para que comprove a mora da parte ré, 

juntando comprovante válido de notificação extrajudicial, protesto do título 

ou notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor, sendo 

dispensada a sua notificação pessoal (STJ. 3ª Turma. AgRg no AREsp 

418.617/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 06/02/2014). Aguarde-se 

em cartório a manifestação da parte, certificando-se. Após, conclusos 

para apreciação do pedido liminar ou extinção do feito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000050-82.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. W. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. A. (REU)

R. L. L. -. M. (REU)

J. A. S. (REU)

S. O. D. R. C. P. J. P. E. T. D. C. D. Q. (REU)

P. O. D. R. D. I. T. E. D. D. C. D. Q. (REU)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-66.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. Analisando o processo, observo o não preenchimento dos 
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requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, de modo que DETERMINO à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

colacionando aos autos documento oficial que comprove o indeferimento 

administrativo e do comprovante de residência recente (últimos três 

meses) em nome da parte autora, salientando que caso o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiros (pai, mãe, marido etc.), deverá 

estar acompanhado de declaração assinada com firma reconhecida em 

tabelionato de notas, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo, 

não obstante as razões delineadas pela parte autora, verifica-se a total 

ausência de comprovação da sua insuficiência financeira. Com efeito, 

pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está em 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de 

sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não devem 

ser concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros. Cumpre ressaltar que quando se concede o 

benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços 

judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são 

graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira 

indiscriminada, sem maiores cuidados, notadamente quando não há 

sequer um documento que indique alegada insuficiência financeira. Há de 

se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios. Ademais, o 

Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do 

CPC é relativa, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo 

possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.2. O 

Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão 

de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma 

de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos 

autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso 

Especial não conhecido (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). 

Ressalte-se que embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Antes de indeferir o 

pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, no mesmo prazo 

da emenda (quinze dias), sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia 

das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda 

mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas 

de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia 

dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da 

última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-88.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ILONE SMANIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-96.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE WAGNER HOPPE (REU)

 

Vistos. Considerando-se que o requerimento de cumprimento de sentença 

deve ser feito nos próprios autos em que prolatada a sentença 

exequenda, bastando a intimação via DJE da parte executada, determino o 

cancelamento da distribuição do presente feito, facultando-se à parte 

exequente o protocolo do pedido nos autos respectivos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000070-73.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

CELEIRO - SICREDI CELEIRO RS/SC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE RUCKER (REQUERIDO)

PEDRO CASSOL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação, penhora e avaliação (03 atos a serem cumpridos pela Oficial de 

Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000150-37.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO RODRIGUES MARTINS OAB - GO22469 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ROBERTO LEÃO (REQUERIDO)

RAFAEL GRANDO (REQUERIDO)

TIAGO GRANDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição desta 

missiva, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de intimação. Informo ainda aos advogados, que 

a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62177 Nr: 3541-85.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos, informando novo endereço da herdeira Elisangela Gouveia de 

Moraes, uma vez que não foi localizada, conforme juntada de AR de ref. 

28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63755 Nr: 4403-56.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zacarias Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): instituto nacional seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000725-82.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SEVERINO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUGUINEY BATISTA CUNHA OAB - MT0015890A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ ABREU MACIEL (TESTEMUNHA)

DEUSDANTE ALVES RIBEIRO (TESTEMUNHA)

ALVINO PEREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado para comparecerem à audiência de INSTRUÇÃO designada para 

o dia 28 de abril de 2020, às 13h05min (MT) que se realizará na sede do 

Juízo. Eventuais testemunhas no máximo 03(três), deverão comparecer 

independentemente de intimação na forma do art. 455 do CPC, devendo o 

rol ser apresentado em até 15(quinze) dias(art. 357, § 4 do CPC), tudo 

conforme decisão id. 28722099 vinculada ao expediente. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 12 de março de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000854-87.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BRIGNONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado para comparecerem à audiência de INSTRUÇÃO designada para 

o dia 28 de abril de 2020, às 13h45min (MT) que se realizará na sede do 

Juízo. Eventuais testemunhas no máximo 03(três), deverão comparecer 

independentemente de intimação na forma do art. 455 do CPC, devendo o 

rol ser apresentado em até 15(quinze) dias(art. 357, § 4 do CPC), tudo 

conforme decisão id. 26526097 vinculada ao expediente. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 12 de março de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-10.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA OAB - MT0016921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado para comparecerem à audiência de INSTRUÇÃO designada para 

o dia 28 de abril de 2020, às 14h10min (MT) que se realizará na sede do 

Juízo. Eventuais testemunhas no máximo 03(três), deverão comparecer 

independentemente de intimação na forma do art. 455 do CPC, devendo o 

rol ser apresentado em até 15(quinze) dias(art. 357, § 4 do CPC), tudo 

conforme decisão id. 28726280 vinculada ao expediente. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 12 de março de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000006-03.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. K. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE do inteiro teor da sentença 

de id. 28036705, vinculada ao expediente. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 

de março de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre 

João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - 

CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 34891831

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31771 Nr: 213-29.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORACI DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7589 Nr: 357-18.2004.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonis Milani, Angélina Angélica Almeida Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Bueno, JOSÉ ANTÔNIO CORAZZA, 

ANTONIO BORETANA, Irênio Martins de Freitas, Darcilei Nogueira da Silva, 

Raimundo Oseas, Nelceni Martins de Macedo, João Afonso Peres Filho, 

Zilmar Brasil Macedo, Elismar Marques Rezende, Agenor Bevilaqua, Vilson 

Barbosa da Silva, APARECIDO DONIZETE TEIXEIRA COSTA, Gildo Bertoni 

Leite, SUEIDE SEVERINO DE SILVA, MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 

GUSTHMANN, ITELVO FRANCISCO DOS SANTOS, Eloi Reffatti, OFELIA 

BORGES MARTINS, INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Waine Guareli - 

OAB:36034-A/PR, Heda Froes Selem - OAB:OAB -PR 33995, Joaquim 

Felipe Spadoni - OAB:OAB-MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/OAB/MT, Juliana Gomes Takayama - OAB:OAB-MT 14119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14559 Nr: 891-54.2007.811.0079

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Paulo Maximiano Junqueira Neto, Paulo Sérgio Isidoro da 

Silva, Tseteto Siruapi, Luiz Henrique Rodrigues de Oliveira, José Mario de 

Oliveira, Rodrigo Donizete Zanqueta, Antonio Sales Neto, Cássio Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3.573-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31683 Nr: 106-82.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSL, LTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33011 Nr: 1461-30.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. 

ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL ARAGUAIA/MT, EDSON YUKIO 

OGATHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4.198 / MT, KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34274 Nr: 1056-57.2014.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSÉ IZAIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43808 Nr: 1672-61.2016.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS, RNC, FNC, RNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o advogado da parte exequente, 

para que EFETUE, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência no 

valor de R$ 25,00 reais. Ressalta-se que o pagamento da diligência deve 

ser efetuado através da emissão de guia a ser emitida no site do TJMT, 

tudo conforme determina o Provimento 07/17-CGJ e certidão do Oficial de 

Justiça de Ref. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53825 Nr: 642-20.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Salomão Assis, VANIA SALOMÃO 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o advogado da parte autora 

para que MANIFESTE-SE, no prazo de 10 (dez) dias, com relação a 

certidão de Ref. 31, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57515 Nr: 2029-70.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAX ALIANÇA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, João 

Batista Esperdion

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Campos dos Santos, PAX BRASIL 

FUNERÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação e 

documentos juntados nas Refs. 39/40.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-27.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY MONTEIRO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte autora para impugnar a Contestação no prazo legal. Rio 

Branco/MT, 12/03/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000432-96.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSELEIDE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIKA CUNHA SAIBERT OAB - MT18038/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO FELICIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000432-96.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: MARIA JOSELEIDE BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: 

SEVERINO FELICIANO DA SILVA Relatório Aqui se tem ação de divórcio 

litigioso, proposta por Maria Joseleide Bezerra da Silva em desfavor de 

Severino Feliciano da Silva. Na exordial, a requerente alegou ter se 

casado, em 05/03/1978, com o requerido. Asseverou que da união adveio 

01 (uma) filha, atualmente maior e capaz. Sustentou que o casal não 

adquiriu bens durante a união. Manifestou desejo em voltar a utilizar seu 

nome de solteira, qual seja Maria Joseleide Bezerra Pires. Citado e 

intimado, a requerida não compareceu na audiência de conciliação e 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta. É o 

relatório. Fundamento e decido. De proêmio, vê-se que o requerido, citada, 

tornou-se revel e, por isso, ocorre a confissão ficta da matéria de fato. 

Passa-se ao julgamento antecipado da lide. Cumpre registrar que após a 

edição da Emenda Constitucional 66 de 2010, o instituto de divórcio 

passou a figurar como exercício de um direito cujo implemento depende da 

vontade de uma das partes, assim sendo, não dependendo do 

consentimento do outro consorte. Desse modo, analisando o caderno 

processual, extrai-se o firme interesse da parte requerente em dissolver o 

enlace matrimonial. Assim sendo, inexistindo bens a partilhar ou filhos 

menores ou incapazes, conclui-se que o pleito inicial comporta 

procedência. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA EXORDIAL, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO para 

o fim de decretar o divórcio de Maria Joseleide Bezerra da Silva e 

Severino Feliciano da Silva. Determino que se oficie ao Cartório de 

Registro competente, para fins de averbação do divórcio junto ao Registro 

de Casamento. A autora passará a usar o nome de solteira “Maria 

Joseleide Bezerra Pires”, devendo a Secretaria deste Juízo expedir o 

ofício necessário para que o Cartório competente faça a averbação 

devida. Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado 

nomeado, ARBITRO os honorários advocatícios no montante de 

R$1.940,24 (2 URH), de acordo com a tabela vigente da Ordem dos 

Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado. Sem 

custas. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-35.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARCIO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000158-35.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 16.834,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de março de 2020. MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000198-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000198-17.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 19.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Concessão, Citação]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000017-16.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZENIR DE ALMEIDA TANAZIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000017-16.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

CREUZENIR DE ALMEIDA TANAZIO REU: BANCO BMG S.A Aqui se tem 

declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição 

de indébito com compensação por dano moral, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Creuzenir de Almeida Tanazio em face de Banco 

BMG S.A. A presente demanda versa sobre relação de consumo com 

inversão do ônus da prova deferido por este Juízo, nos termos do art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90. À Id. 25476242, fora deferida a realização de 

prova pericial papiloscópica, com a finalidade de atestar se a digital posta 

nos contratos trazidos pela parte requerida correspondem com a digital da 

autora da demanda, bem como responder a eventuais quesitos trazidos 

pelas partes. Os autos vieram conclusos com a solicitação feita pelo perito 

papiloscopista para que seja disponibilizada a digitalização em 500 DPI 

(mínimo) em JPG do contrato bancário discutido nestes autos com a 

impressão digital questionada, (Id. 28423326). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que o contrato bancário 

discutido nestes autos encontra-se sob a posse da instituição bancária 

(requerida), e o feito tramita com a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, intime-se a parte requerida, por intermédio de seu causídico 

constituído, para que traga aos autos a digitalização do contrato bancário 

nos moldes da solicitação à Id. 28423326. Com a juntada do arquivo 

solicitado, encaminhe-se o necessário ao perito. Com o cumprimento de 

todas as diligências descritas na decisão Id. 25476240 e transcorrido o 

prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações 

determinadas, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-91.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CORREA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000691-91.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000692-76.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000692-76.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000262-27.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000262-27.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-47.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI ALVES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000099-47.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000123-75.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA SILVA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000123-75.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-78.2019.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA TETZLAFF MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000084-78.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de março de 

2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-18.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000379-18.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-93.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000083-93.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de março de 

2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000973-32.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES DE ARAUJO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000973-32.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Auxílio-Doença Previdenciário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato 

telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia 

para a data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de 

março de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 1170-14.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Xavier de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT - 11473/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Cumpra-se a determinação retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9109 Nr: 61-38.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos Moreira, Amador Ataide 

Gonçalves Tut

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Castrillon, Leonel Ledesma dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Fidelis Simon - 

OAB:MT - 3.506

 Aqui se tem Embargos de Declaração manejado por Amador Ataide 

Gonçalves Tut alegando que houve contradição/omissão na decisão 

proferida em fl. 218.

Decisão de fl. 224 determinou a intimação dos executados para se 

manifestarem acerca dos embargos opostos.

 Devidamente intimados (fl. 225), os executados se mantiveram inertes.

 Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

Alega o embargante que a decisão proferida à fl. 218 partiu da premissa 

equivocada de que existe a necessidade de intimação pessoal dos 

executados para que se possa iniciar a fase executiva.

 Nesta senda, destaco que um dos objetivos dos embargos de declaração 

é sanar a ocorrência de omissão ou contradição de um ponto contido na 

determinação judicial, ressaltando que, com o advento do Código de 

Processo Civil de 2015, também se tornou expressamente prevista a 

admissibilidade de embargos com efeitos infringentes, com o fito de 

corrigir desacertos.

No entanto, compulsando a decisão embargada, verifico que esta não 

apresenta omissões ou obscuridades, assim como não apresenta 

qualquer contradição a ser sanada, vez que tal deliberação se encontra 

devidamente fundamentada e consonante com entendimento 

jurisprudencial vigente.

 Assim, analisando os autos, bem assim a decisão embargada, é cristalina 

a inadequação da via eleita pelo embargante, porquanto não se verifica 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo 

Civil, desta feita, pretendendo o requerido a rediscussão da matéria, que 

deverá se valer do meio adequado.

Dispositivo.

Em face do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR 

SEREM TEMPESTIVOS, MAS OS REJEITO, nos termos lançados, mantendo 

a R. Determinação de fl. 218, como proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10869 Nr: 203-08.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Solange Aparecida de Lima, Igor Lima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 
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- OAB:8486/MT, Kleber de Souza Silva - OAB:MT - 8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem cumprimento de sentença.

Considerando a decisão de fl. 237, encaminhem-se os autos ao Executado 

pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33796 Nr: 691-84.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Manéa da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Bruno Ricci Garcia - OAB:MT 15078

 Considerando que fora apresentado Recurso de Apelação pela requerida, 

e tendo a Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, 

abra-se vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões.

Apresentada a resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá 

a Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à 

Superior Instância.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rio Branco/MT, 04 de Março de 2020.

 Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13358 Nr: 20-66.2011.811.0052

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naur Celestino Tedeschi, Dolores Garcia 

Tedeschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:MT - 

2.935-A, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:OAB/MT 3.057

 Cumpra-se a determinação retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63517 Nr: 350-48.2020.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adadilson de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josadabe Chaves Caetano - 

OAB:22.515/O

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, por ora, mantendo 

a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua 

prisão preventiva. Em relação ao pedido de restituição, DETERMINO a 

expedição de ofício à delegacia de polícia civil, solicitando informações do 

bem, se ele possui alguma relação com o delito objeto destes autos, se ele 

será obeto de diligência investigatórias e esclarecendo quanto ao fato de 

o aparelho não estar entre os objetos descritos no termo de exibição e 

apreensão (fl. 16 - PDF), mas, no boletim de ocorrência, constar que ele já 

foi entregue (fls. 12/13 – PDF). Por fim, apresentada a Resposta à 

Acusação (ref. 05), na forma do artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal, verifico que estão ausentes as causas de absolvição sumária 

previstas no art. 397, do mesmo “codex”. Assim, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 DE ABRIL DE 2020, ÀS 17:30, ocasião 

que serão ouvidas as testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o 

interrogatório do acusado.REQUISITEM-SE/INTIMEM-SE as 

testemunhas.ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver 

testemunhas/partes residentes em outras Comarcas, estas deverão ser 

ouvidas através de Carta Precatória.INTIME-SE o réu.OFICIE-SE à cadeia 

pública de Mirassol D’Oeste, solicitando as providência necessárias para o 

comparecimento do réu ao ato.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

defesa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32138 Nr: 598-58.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uberlandes José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva dos Santos Oliveira, Dioran Ataide 

Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51528 Nr: 914-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Araujo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a informar se o benefício foi implantado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33792 Nr: 688-32.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Furatini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a apresentar contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45547 Nr: 1689-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Feitosa, Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da certidão de ref: 65.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53118 Nr: 1809-56.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Oscar Carvalho Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 3. Saem os presentes intimados para apresentação de alegações finais 

por memorias, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 403, § 3º do CPP.

 4. Apresentados os memoriais finais, façam-me CONCLUSOS para 

prolação da sentença.

Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53601 Nr: 2150-82.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RML, EVDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a retirar a certidão de casamento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30633 Nr: 483-71.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edith Pereira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51130 Nr: 742-56.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarlei Carvalhido Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a partir das 

08:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40539 Nr: 1106-96.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Campanhia de Seguro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Aqui se tem ação de cobrança c/c indenização, proposta por Maria Lúcia 

do Amaral em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

Após o deslinde do feito, as partes se compuseram amigavelmente, 

visando por fim à demanda, pugnando pela homologação do acordo e 

arquivamento do feito.

Ficou pactuado que o réu pagará ao autor o montante de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), a título de indenização, cujo pagamento será do valor 

integral, sendo este depositado na conta do advogado da parte autora, 

Banco do Brasil, agência 2536-4, conta corrente 14.816-4.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios conforme pactuado pelas partes.

 Isento de custas, nos termos do artigo 90, §3°, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31762 Nr: 225-27.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Levino Rodrigues, Paulo Sérgio de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 AUTOS N. 225-27.2013.811.0052 (código 31762)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: JOSÉ LEVINO RODRIGUES e PAULO SÉRGIO DE JESUS

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de JOSÉ LEVINO RODRIGUES e 

PAULOS SÉRGIO DE JESUS.

 Certificado o cumprimento integral da pena por parte de PAULO SÉRGIO 

DE JESU (ref. 53), também certificou-se o cumprimento em relação a JOSÉ 

LEVINO RODRIGUES (fl. 195).

Às fls. 191 e 197, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade.

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento das condições impostas, com base no 

artigo 89, §5º, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE de 

JOSÉ LEVINO RODRIGUES e PAULOS SÉRGIO DE JESUS.

REMETAM-SE as armas apreendidas ao Comando do Exército, na forma do 

art. 25 da Lei 10.826/03.

Ciência ao Ministério Público.

 Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Rio Branco/MT, 02 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33417 Nr: 396-47.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Andrei Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Rosana Alexandre Costa de Jesus - OAB:SE0008525

 AUTOS N. 396-47.2014.811.0052 (código 33417)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: CARLOS ANDREI TELES

SENTENÇA

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

CARLOS ANDREI TELES.

A denúncia foi recebida no dia 12 de novembro de 2014 (fls. 76/79), 

sendo que desde então não ocorreu nenhuma causa suspensiva ou 

impeditiva de prescrição.

DECIDO

Considerando que para o crime previsto no artigo 129, §9º, do CP, é 

estabelecida pena entre 3 meses e 3 anos, pelas condições do acusado 
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(primário, circunstâncias judiciais favoráveis), mesmo que condenado, não 

receberia ele pena em concreto no patamar de 1 ano, é pertinente 

reconhecer que uma possível execução de uma provável condenação já 

estaria prescrita se fosse implementada, quando não se interpõe qualquer 

outro marco interruptivo da prescrição.

Isso é dito porque, se uma possível pena em concreto não ultrapassar 2 

anos, a prescrição da pretensão executória já estará concretizada, pois, 

entre o recebimento da denúncia, em 12 de novembro de 2014 (fls. 76/79), 

e a presente data, se passaram mais de 3 anos e a execução de uma 

pena inferior a 1 ano, prescreve em 3 anos (art. 109, VI, CP).

 Isso se amolda à melhor realidade porque o serviço público prestado pelo 

Estado-juiz é extremamente oneroso aos cofres públicos, com dispêndios 

de recursos humanos e financeiros.

Sendo assim, sabendo-se que uma eventual condenação já estará fadada 

à ineficácia por causa de uma certa prescrição da pretensão executória, 

nada mais acertado do que, desde logo, reconhecê-la.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE quanto às imputações feitas 

nestes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37270 Nr: 815-33.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pinheiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, proposta por 

Adriana Pinheiro de Souza em face de Alessandro Vieira.

 Citado à ref. 07, o requerido não efetuou o pagamento e não indicou bens 

a penhorar.

 Deferida a busca de bens em nome do querido, logrou-se êxito em 

encontrar um veículo identificado à ref. 27.

 À ref. 52, a parte autora pugnou pelo bloqueio do bem móvel identificado 

em nome do requerido/executado à ref. 27.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido de constrição judicial 

por meio do Sistema RenaJud do veículo identificado à ref. 27, a fim de 

garantir a execução de R$ 2.004,92 (atualizado em 29/07/2015).

Asssim, realize-se a penhora por termo nos autos. Proceda-se com a 

anotação da penhora no Sistema RenaJud.

 Formalizada a penhora, INTIME-SE a parte executada, por intermédio de 

seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente (via correio), para que 

manifestar-se no prazo legal.

Com ou sem manifestação da parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15.

Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o 

prazo de resposta correspondente a cada uma das notificações 

determinadas, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45347 Nr: 1590-77.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interligação Elétrica do Madeira S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Moreira 

Monteiro - OAB:OAB/SP 210.388, Raphael Roberto Peres 

Caropreso - OAB:OAB/SP 302.934

 O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o 

art. 784, IV, do Código de Processo Civil, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial, nos termos do art. 

515, III, do Código de Processo Civil. Sendo assim, por estar o acordo 

formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, resolvo o 

mérito do presente processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alíneas 

“b” e "c", do Código de Processo Civil.Expeça-se alvará de liberação do 

valor depositado em Juízo a título de honorários sucumbenciais em favor 

do patrono da parte autora, observando-se os dados bancários 

declinados nos autos – R$ 39.849,57.Proceda-se abaixa de eventuais 

restrições. Nesta data, dou como transitada em julgada a sentença, sendo 

desnecessária a intimação das partes, nos termos do artigo 914 e 915 da 

CNGC.Determino a remessa dos autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38343 Nr: 36-44.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Pereira Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 AUTOS N. 36-44.2016.811.0052 (código 38343)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ODEMIR PEREIRA CAMARGO

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de ODEMIR PEREIRA CAMARGO.

 Certificado o cumprimento integral da pena (ref. 60), o Ministério Público 

manifestou-se pela extinção do feito (ref. 73).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando ODEMIR PEREIRA CAMARGO.

Ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40478 Nr: 1073-09.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alicim Macario da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 SENTENÇA

1. RELATÓRIO

 Aqui se tem ação de cobrança de indenização de danos pessoais de 

seguro DPVAT, proposta por Alicim Macário da Silva em face de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, em decorrência de 

acidente trânsito.

 Analisando os autos, verifica-se que o autor faleceu, (ref. 35).

 A parte requerida manifestou-se quanto a restituição dos honorários 

periciais, haja vista que a perícia médica não foi realizada.

 2. FUNDAMENTO E DECIDO

Tendo em conta a manifestação do causídico da parte autora, bem como o 

pedido de extinção do feito, revela-se imperiosa a necessidade de 

conhecer o pedido.

 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IX 

do Código de Processo Civil.

 Expeça-se alvará no valor de R$ 600,00, devendo retornar a conta do 

requerido, observando-se os dados bancários declinados nos autos, (ref. 
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48).

 Isento de custas e honorários.

 Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade de 

praxe.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33165 Nr: 167-87.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Autos n. 167-87.2014.811.0052 (código 33165)

Considerando o acórdão juntado às fls. 191/195, determino:

1- RESTITUA-SE ao acusado o valor descrito no item 2 do auto de prisão e 

apreensão (fl. 18).

 2- CUMPRAM-SE a demais determinações, constantes em sentença, 

referentes ao outros objetos apreendidos.

3- Juntados os autos de destruição, ARQUIVE-SE.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57603 Nr: 352-52.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maico Marcelo Machado, Mateus dos Santos 

Valero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O, LAIARA CRISTINA DEBO - OAB:21783/O

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado MAICO MARCELO MACHADO, 

MANTENHO a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que 

decretou sua prisão preventiva. Por fim, em analisando os autos constatei 

que não foi inquirida a testemunha ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE 

SOUZA (refs. 144 e 148). Tendo em vista que trata-se de testemunha 

comum, INTIMEM-SE AS PARTES para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem interesse na oitiva da referida testemunha.Caso não 

possuam interesse, dê-se vista ao Ministério Público e intimem-se as 

defesas para, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem memoriais finais.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56090 Nr: 3595-38.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/14.992-A

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a impugnar à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45517 Nr: 1679-03.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Fernandes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 AUTOS N. 1679-03.2017.811.0052 (código 45517)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: CÍCERO FERNANDES FERREIRA

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de CÍCERO FERNANDES FERREIRA.

 Requerida a extinção da punibilidade em razão do cumprimento da pena 

(ref.63), Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito (ref. 67).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando CÍCERO FERNANDES FERREIRA

Ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46857 Nr: 2346-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos, Adão Ferreira dos Santos, 

JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O, Lina Mariae Cabral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da certidão de ref: 63.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52608 Nr: 1497-80.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cheila Aparecida da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 AUTOS N. 1497-80.2018.811.0052 (código 52608)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: CHEILA APARECIDA DA CUNHA

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de CHEILA APARECIDA DA CUNHA.

 Certificado o cumprimento integral da pena (ref. 5), o Ministério Público 

manifestou-se pela extinção do feito (ref. 61).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando CHEILA APARECIDA DA CUNHA.

Ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45127 Nr: 1483-33.2017.811.0052

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Pascoal Moreira, Maria Pascoal Moreira, José 

Pascoal Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ângelo Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho 

que é caso de deferimento do pedido.Sendo assim, por estar o acordo 

formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, resolvo o 

mérito do presente processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das despesas e custas em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 

2º do art. 85 do CPC, porém, suspendo sua exigibilidade, por ser 

beneficiária de justiça gratuita. Honorários da forma pactuada.Nesta data, 

dou como transitada em julgada a sentença, sendo desnecessária a 

intimação das partes.Determino a remessa dos autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe. P. R. I. C.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-161 PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Processo Número: 1000257-31.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE ROSÁRIO OESTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Adão Vieira da Silva (ACUSADO)

Matheus Guilherme Benedito Fonseca (ACUSADO)

Jessi Costa Silva (ACUSADO)

BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA (ACUSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000257-31.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: DELEGACIA DE POLÍCIA DE ROSÁRIO OESTE ACUSADO: 

BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, JESSI COSTA SILVA, MATHEUS 

GUILHERME BENEDITO FONSECA, ADÃO VIEIRA DA SILVA Vistos. 

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

Defesa de BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, aduzindo, em síntese, 

que não se fazem presentes os pressupostos da prisão cautelar. No mais, 

afirma que o autuado possui todas as condições necessárias para 

responder ao processo em liberdade, eis que possui residência fixa e 

trabalho lícito, bem como não possui condenação transitada em julgado. O 

Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido e, 

consequentemente, pela manutenção da prisão preventiva. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Apesar dos 

fundamentos elencados, rejeito o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pela Defesa. Explico. A prisão preventiva decretada 

em desfavor do acusado BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA foi 

realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade 

ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para 

a manutenção da custódia cautelar. No caso em comento, verifico a 

presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, 

consistente na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, 

conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do acusado. Vale 

registrar que, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão 

preventiva, o autuado BRUNO RIBEIRO SANTANA foi reconhecido pela 

vítima como sendo um dos autores do suposto roubo ocorrido na zona 

rural desta Comarca. Além disso, foram constatados fortes indícios da 

existência de associação estável para prática de crimes entre ele e, os 

demais envolvidos. A necessidade de garantir a ordem pública 

encontra-se demonstrada em face do “modus operandi” do delito, pois, 

como se observa das peças carreadas nos autos, o delito supostamente 

praticado pelo acusado foi cometido mediante emprego de arma de fogo, 

restrição de liberdade das vítimas e concurso de pessoas, condutas estas 

indicativas da periculosidade acentuada do autuado. O “modus operandi” 

da conduta delituosa não provém de simples abstrações, suposições ou 

presunções, mas sim da situação fática formulada com base nas 

informações contidas nos autos. A ordem pública encontra-se abalada, 

ainda, diante da reiteração criminosa, eis que o acusado ostenta péssimos 

antecedentes criminais, tendo em vista que responde por ações penais 

pela prática de crimes contra o patrimônio, fato esse, que por si só, coloca 

em risco a ordem pública. Nessa senda, a reiteração criminosa é 

suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de 

forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da 

garantia da ordem pública. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO 

PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI 

PENAL. REITERAÇÃO DELITUOSA E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. O comportamento do 

Paciente de evadir-se é razão suficiente para a manutenção da prisão 

preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal. 2. A jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade 

de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são 

motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir 

a ordem pública. 3. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 101.306/MS, 1ª 

Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia). (g.n) Insta consignar ainda, logo após 

os fatos o acusado se evadiu do local, tomando rumo ignorado, 

permanecendo foragido por aproximadamente cinco meses, 

demonstrando, a toda evidência, a intenção de se furtar da 

responsabilidade pelo seu ato e, a necessidade da prisão para garantir a 

aplicação da lei penal. Nesse sentido: “A simples fuga do acusado do 

distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o 

decreto de prisão preventiva” (STF - RT 497/403). Sendo assim, está 

concretamente fundamentada a custódia cautelar. Quanto aos predicados 

pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, 

eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele 

o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, 

Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007). Diante 

disso, observo que não há outra medida capaz de acautelar a aplicação 

da lei penal e a ordem pública abalada, que não a prisão preventiva do 

acusado. Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos 

autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos 

pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, o que 

faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente de mandado no 

que couber. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-90.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO A perícia médica ocorrerá na sede deste Fórum e 

se realizará na data de 20 de março de 2020 (sexta-feira), a partir das 

13h20min.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000179-37.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE MICHELE VALADARES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASTAO MIGUEL DURKS (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a parte autora por meio do seu advogado(a) 

para que providencie o recolhimento das taxas e custas judiciais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo. 

Conforme id. 30173940.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000172-45.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO GUSTAVO DE LIMA GONÇALVES (REU)

INESSA LARA DE LIMA FELIX GONÇALVES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a parte autora por meio do seu advogado(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial apresentando cópia 

integral do feito principal, sob pena de indeferimento e extinção do feito. 

Conforme id. 30165357.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-78.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA INES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a parte autora por meio do seu advogado(a) 

para que providencie o recolhimento das taxas e custas judiciais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo. 

Conforme id. 30120299.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001112-44.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLEYDIN CLEMENTE ANGELI - ME (REU)

BLEYDIN CLEMENTE ANGELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE Processo n.º: 1001112-44.2019.8.11.0032 REQUERENTE: SICREDI 

CENTRO NORTE REQUERIDO: BLEYDIN CLEMENTE ANGELI - ME e outros 

CERTIDÃO Certifico que intimo a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato ou informe que providenciará meios para o cumprimento. Rosário 

Oeste, 12 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000802-38.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JOSE DE LIMA HOFFELDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, da AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 16/04/2020 

09:00 VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001055-26.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

SAVIO DE OLIVEIRA MALHEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo as partes interessadas por meio do seu 

advogado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendarem à inicial 

apresentando cópia integral do feito principal, sob pena de indeferimento e 

extinção do feito.. Conforme id. 30108483.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-33.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA DA SILVA MARTINS HENCKEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000867-33.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): REGINA LUCIA DA SILVA MARTINS HENCKEL REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário (Aposentadoria por Invalidez), 

proposta por REGINA LÚCIA DA SILVA MARTINS HENCKEL em face do 

INSS - Instituto de Seguro Social. O requerido devidamente citado (ID 

25674047) deixou de apresentar contestação. A autora à ID 25968381 

requereu a desistência do feito. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. 

Pois bem. Verifico que houve a regular citação da parte requerida, 

contudo, não houve apresentação de defesa, dispensando, assim, a 

intimação do réu à luz do § 4º do art. 485, do CPC. Dessa forma, 

HOMOLOGO a desistência da ação, motivo pelo qual julgo o feito, sem 

análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e 

honorários. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

Intime-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001143-64.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIDADE DA ASCUNCAO DE MATOS ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a parte Exequente por meio do seu 

advogado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial 

trazendo aos autos o título executivo a que faz menção, bem como para 

que proceda o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da 

petição e inicial e, por consectário, extinção do processo sem resolução 

do mérito. Conforme id. 29769528.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000477-63.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE MARIANO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos. Diante da ausência do advogado da parte autora, o qual foi 

devidamente intimado (ID 22631095), e não tendo apresentado justificativa 

para sua impossibilidade de comparecer até o início da audiência, 

dispenso a produção de provas, nos termos do art. 362, § 2º do CPC, 

declarando-a preclusa. Intimem-se as partes para que apresentem suas 

alegações finais por memoriais escritos. Em seguida, conclusos para 

sentença. Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83653 Nr: 2738-52.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA DE LIMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, REVOGANDO a liminar 

outrora concedida. Custas e sucumbência pela autora. Cobrança 

suspensa em razão da concessão da gratuidade.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95841 Nr: 3902-18.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

 Considerando a necessidade da presença desse magistrado junto à 

comarca de Nobres-MT, verifico que resta prejudicada a realização da 

presente audiência. Desta forma, redesigno sua realização para o dia 12 

de março de 2020 às 13h00min.

 Diego Hartmann

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295 Nr: 72-16.1997.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEmS-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Antonio da Silva 

Balbino - OAB:OAB/MT 13.316

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão do 

oficial (fls 188), no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000172-45.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO GUSTAVO DE LIMA GONÇALVES (REU)

INESSA LARA DE LIMA FELIX GONÇALVES (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000172-45.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): EDSON EMILIO GONCALVES REU: ROMULO GUSTAVO DE 

LIMA GONÇALVES, INESSA LARA DE LIMA FELIX GONÇALVES Vistos em 

substituição. Inicialmente alerto a parte autora para que atente-se às 

normas de distribuição dos feitos físicos e eletrônicos, notadamente ao 

teor do caput e §2º do artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que 

dispõe que as ações por dependência em processos anteriores a 

implantação do PJe deverão tramitar na forma física. Ademais, 

compulsando os autos, verifico que a inicial não preenche integralmente 

os requisitos necessários do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

mormente quanto à cópia da decisão que estabeleceu e/ou homologou 

acordo dos alimentos que se pretende exonerar. Isto posto, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial apresentando 

cópia integral do feito principal, sob pena de indeferimento e extinção do 

feito. Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 11 

de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000179-37.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE MICHELE VALADARES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASTAO MIGUEL DURKS (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000179-37.2020.8.11.0032. 

AUTOR: NAYANE MICHELE VALADARES RODRIGUES REU: GASTAO 

MIGUEL DURKS Vistos em substituição. Trata-se de Ação de Imissão na 

Posse, com pedido de tutela de urgência, proposta por NAYANE MICHELE 

VALADARES RODRIGUES em face de GASTÃO MIGUEL DURKS, ambos 

qualificados nos autos. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Prefacialmente 

observa-se que a parte requerente pugna pelos benefícios da gratuidade 

da justiça. Contudo, saliento que não me convenço de que a interpretação 

da norma preconizada na Lei nº 1.060/50 e reproduzida – com melhor 

redação – no art. 99, § 3º, do NCPC, signifique que toda vez que a pessoa 

física declarar-se pobre, automaticamente terá direito ao benefício, sem 

qualquer juízo crítico sobre isso. Dito isso, na hipótese, não é nada 

verossímil a alegação de hipossuficiência, pois, conforme se verifica dos 

autos, a parte requerente não ostenta condição de miserabilidade capaz 

de subtrair-lhe o sustento próprio ou de seus dependentes, mormente 

quando o valor das custas e taxas judiciárias não ultrapassam 2% (dois 

por cento) sobre o valor da causa. Sobreleva registrar, por oportuno, que 

a própria requerente noticia que firmou com o requerido um contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel comercial que perfaz o montante 

de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pagos à vista e em 

moeda, ou seja, sem a necessidade de financiamento, situação que indica 

que a parte requerente detém condições de arcar com as custas 

processuais. Frise-se que é passada a hora de todo o organismo social 

compreender que o serviço judiciário não se autossustenta sozinho, não 

gera dividendos, não produz receitas. Vale dizer: o serviço de prestação 

jurisdicional demanda, exige, reclama contrapartida social e isso precisa 

ser entendido e incorporado por todos os que militam e que precisam de 

sua prestação, porque não haverá futuro eficiente da Justiça se ela 

continuar sendo encarada como uma banalidade, que é acessível 

mediante nenhum sacrifício. Partindo de tal premissa, é de se concluir que 
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somente o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições 

de suportar as custas, despesas processuais e os honorários 

advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da 

assistência judiciária gratuita e/ou com a concessão do pagamento das 

custas ao final. Isto posto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, e, por consequência, determino o 

recolhimento das taxas e custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento e extinção do processo. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 11 

de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-33.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA DA SILVA MARTINS HENCKEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000867-33.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): REGINA LUCIA DA SILVA MARTINS HENCKEL REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário (Aposentadoria por Invalidez), 

proposta por REGINA LÚCIA DA SILVA MARTINS HENCKEL em face do 

INSS - Instituto de Seguro Social. O requerido devidamente citado (ID 

25674047) deixou de apresentar contestação. A autora à ID 25968381 

requereu a desistência do feito. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. 

Pois bem. Verifico que houve a regular citação da parte requerida, 

contudo, não houve apresentação de defesa, dispensando, assim, a 

intimação do réu à luz do § 4º do art. 485, do CPC. Dessa forma, 

HOMOLOGO a desistência da ação, motivo pelo qual julgo o feito, sem 

análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e 

honorários. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

Intime-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-94.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-86.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VAUDIR MAR JOSTINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE fundada em ausência de 

título executivo. A despeito do entendimento do excepiente acerca da 

ausência de título executivo, a jurisprudência pacificou entendimento no 

sentido de que as sentenças, sejam elas declaratórias ou condenatórias, 

podem ser executadas nos próprios autos. A saber: "PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. EXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS NÃO CONDENATÓRIAS. 

ARTIGO 475-N, I, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a 

seguinte tese: "A sentença, qualquer que seja sua natureza, de 

procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, 

desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou 

entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios 

autos". [...] (REsp 1324152 / SP) Assim, por medida de economia 

processual e visando a celeridade no procedimento, JULGO 

IMPROCEDENTE o incidente, mantida integralmente a decisão que 

determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Não liquidada 

a dívida no prazo fixado, diga a exequente em 5 (cinco) dias sob pena de 

ARQUIVAMENTO. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-20.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA PEDRINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, intentada por WILMA PEDRINA DE 

SOUZA em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 

(BANRISUL), ambos devidamente qualificados nos autos. Em análise dos 

autos constata-se que a autora, através de seu advogado constituído, 

devidamente intimada procedeu a emenda da inicial referente ao valor dos 

descontos (ID 26024122) e ao decidir acerca do pedido constata-se ainda, 

que o valor da causa não foi corrigida. Portanto, antes de decidir acerca 

do pedido, intime-se, novamente, a parte autora, através de seu advogado 

constituído, para emendar o requerimento e pedido inicial, corrigindo o 

valor atribuído à causa, em consonância com o pedido que dispõe o art. 

319, V do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste, 22 de Fevereiro de 

2020. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-05.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA PEDRINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, promovida por WILMA PEDRINA DE 

SOUZA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em análise dos autos constata-se que a autora, 

através de seu advogado constituído, devidamente intimada procedeu a 

emenda da inicial referente ao valor de cobranças (ID 26023317) e ao 

decidir acerca do pedido constata-se ainda, que o nome da parte 

Requerida na inicial está Banco Itaú Consignado S/A e no requerimento e 

pedido consta o Banco Banrisul S/A. Portanto, antes de decidir acerca do 

pedido, intime-se, novamente, a parte autora, através de seu advogado 

constituído, para emendar o requerimento e pedido inicial, item “c”, 

corrigindo o nome da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste, 

22 de Fevereiro de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-84.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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HELIO LIBER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RONSANI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR RIBEIRO OAB - MT0003562A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

8010039-84.2013.8.11.0032. REQUERENTE: HELIO LIBER DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: JURACI RONSANI - EPP Manifeste-se o embargado em 5 

(cinco) dias. ROSÁRIO OESTE, 30 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000016-91.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DE MORAIS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000016-91.2020.8.11.0053. REQUERENTE: BERENICE DE MORAIS 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Aguarde-se, em secretaria, o transcurso do 

prazo para defesa. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

manifestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000507-35.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDES DIAS DE MORAES (AUTOR(A))

ALCEBIADES JOSE BOMFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM OAB - MT19247-O (ADVOGADO(A))

ALCEBIADES JOSE BOMFIM OAB - MT3210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERODES CLOVIS ASTROGILDO DEL PINTOR VIEIRA (REU)

 

Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-87.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

EVERALDO JOAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON TIBURCIO MINOTTO OAB - SC16380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE ALONSO DE OLIVEIRA (REU)

PEDRO NOBORU KOJIMA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000359-87.2020.8.11.0053. AUTOR(A): EVERALDO JOAO DA SILVA, 

ALINE ANTUNES DE SOUZA REU: PEDRO NOBORU KOJIMA, VALDIRENE 

ALONSO DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Autora, por intermédio 

de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária para a distribuição do 

presente feito. Alternativamente, caso a parte Autora formule pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá, em 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, comprovando a alegada insuficiência de recursos para 

suportar as custas e taxas com a distribuição da ação, devendo acostar 

documentos, em especial, cópia dos três últimos holerites (caso 

empregado) ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento de tal pedido (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, 

rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Após o decurso do prazo, o que 

deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64502 Nr: 367-28.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deixo de receber a execução de sentença de fls. 105, haja vista que a 

decisão que se pretende executar foi anulada pelo TRF1, conforme se 

depreende das fls. 95.

Conceda-se vista à autarquia ré, para manifestação de mérito, no prazo 

legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67071 Nr: 858-35.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Exequente/Impugnado(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste, acerca da impugnação à Execução de fls. 

126-127.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67293 Nr: 1055-87.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BERNARDINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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INTIME-SE a parte Exequente/Impugnado(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste, acerca da impugnação à Execução de fls. 

126-127.

Às providencias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 38103 Nr: 641-94.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCAS LUIZA EMERICK SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado (a) da parte Autora, assim como a carência exigida, determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 07/05/2020 às 14h00min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64365 Nr: 338-75.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROBERTINA DE DEUS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15.156 MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira 

- OAB:10765/MT, Cristhiane Gaiva Mattos - OAB:21.554, Elimari 

Cunha Fontes - OAB:18329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Considerando a apresentação de documentos pelos habilitandos (filhos da 

de cujos) Luiz Benedito de campos e outros (fls. 63 - 82); e anuência da 

parte ré (fls. 86), DEFIRO A HABILITAÇÃO dos requerentes, na qualidade 

de herdeiros. Proceda-se às alterações necessárias.

INTIME-SE a Autarquia Ré, na pessoa do seu representante judicial, para, 

querendo, opor impugnação ao pedido de cumprimento de sentença 

(fls.56-60), nos próprios autos (art. 535 CPC/2015), anotando-se que o 

prazo para sua interposição é de 30 (trinta) dias, contados da data da 

intimação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 61900 Nr: 1604-34.2012.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE AMORIM MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MAURÍCIO BARROSO, MARIA DE 

FÁTIMA CAMARGO BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Regina de Barros Fogaça 

Ramires dos Santos - OAB:24772/MT, Deivison Roosevelt do Couto 

- OAB:8353/MT, Ivan Schneider - OAB:15345/MT, Rony de Abreu 

Munhoz - OAB:11972, Seonir Antônio Jorge - OAB:35641/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Akiyoshi Moraes 

Hayashida - OAB:11.578/MT, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Através da petição de fls. 101, a Exequente pugna pela adjudicação do 

imóvel penhorado nos autos (fls. 93-97).

 Considerando que o Executado, embora intimado da penhora efetivada, 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, DETERMINO que 

seja certificado nos autos o decurso do prazo do Executado, nos termos 

do art. 877 do CPC.

Após, não havendo peças pendentes de juntada, DEFIRO a 

ADJUDICAÇÃO pretendida, ao passo que DETERMINO seja expedida carta 

de adjudicação e o mandado de imissão na posse, a qual revestirá a 

Exequente dos direitos adjudicatórios.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90865 Nr: 780-31.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS RODRIGUES, RENNAN 

CAMILO CRUZ SILVA, ANDERSON SAMUEL PINTO, RENAN LUCAS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18365/O

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DE ANDERSON SAMUEL para apresentação 

das alegações finais, conforme REF88. " DELIBERAÇÕES Ao final, p el o 

Mmfoi deliberado o seguinte: “Vistos etc.1. Homologo a desistência, por 

parte do MPE, da testemunha Paula Fernanda Rodrigues. 2. Abram-se 

vista dos autos às partes para apresentação das alefações finais, tendo 

em vista que a expedição de carta precatória não suspende a instrução 

processual (CPP, art. 222, § 1º).Às providências”. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor de Gabinete), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001155-15.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001155-15.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE AMORIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER PREFEITURA Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica, ajuizada por João 

Batista de Amorim em face do Estado de Mato Grosso e o Município de 

Santo Antônio de Leverger, devidamente qualificados, objetivando 

antecipação de tutela para realização de exame. Juntou documentos. Em 

resposta, o NAT informou que a solicitação do exame pelo SUS, 

encontra-se pendente de regulação. Detacou que o procedimento é de alta 

complexidade, eletivo e sob gestão Estadua. Vieram-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica para que seja 

determinado ao Estado de MT e o Município de Santo Antônio de Leverger 

para que cumpram imediatamente a obrigação constitucional de tornar 

efetivo o direito da parte Autora à assistência a saúde, com a realização 

deexame de radiografia de coluna lombo-sacra. Cumpre salientar que o 

instituto da tutela antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, 

entregando à parte autora a própria pretensão deduzida em juízo, 

tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que 

por meio dela a parte Autora não pretende simplesmente evitar os 

prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 
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direito. Em análise aos documentos acostados à inicial, juntamente com o 

parecer técnico do NAT, não se verifica o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, requisito para a concessão da 

antecipação de tutela. Em outras palavras, não restou demonstrado nos 

autos que a parte Requerente não possa aguardar na fila para a 

realização do exame. Considerando, portanto, a grande demanda pelo 

SUS de procedimentos eletivos, fato de conhecimento público e notório, 

não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do 

procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente 

aguardam na fila de espera em iguais condições. Se tratando de 

procedimento eletivo ou não urgente, a parte deve aguardar na fila de 

espera junto aos demais jurisdicionados que ali aguardam para ser 

atendidos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA. DIREITO À OBTENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO 

CONCESSÃO. REALIZAÇÃO IMEDIATA DE CIRURGIA NA REDE PÚBLICA. 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO 

DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1). Firmando o interessado 

declaração, de próprio punho, dando conta de sua necessidade de ter a 

gratuidade da justiça, atendida está a vontade da Lei nº 1060/50, e, por 

este motivo, deve ser ela concedida, não se podendo perder de vista que 

deve se dar ao cidadão todas as oportunidades de acesso ao Poder 

Judiciário, fazendo-se aplicações e interpretações de Leis que a isto 

conduzam, única forma de se respeitar o comando contido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. 2). Ausente a demonstração do 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não há como se deferir 

a antecipação de tutela. 3). Não demonstrado o perigo da demora da 

realização de cirurgia, que é eletiva, não se pode antecipar a tutela, que 

consistiria em preterição das outras pessoas que igualmente aguardam na 

fila para se submeterem a cirurgia. 4) - Recurso conhecido e não provido. 

(TJDF; Rec 2013.00.2.006604-6; Ac. 679.682; Quinta Turma Cível; Rel. 

Des. Luciano Vasconcelos; DJDFTE 31/05/2013; Pág. 148). É 

incontroverso que há indicação médica para realização/disponibilização do 

procedimento, porém, há que se considerar que, não se verifica fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito para a 

concessão da antecipação de tutela. A Resolução CFM nº 1451/95 do 

Conselho Federal de Medicina de 10 de Março de 1995 (publicada no 

Diário Oficial da União em 17.03.95 – Seção I – Página 3666) estabelece 

nos parágrafos I e II do artigo I as definições para os conceitos de 

urgência e emergência, a serem adotadas na linguagem médica no Brasil, 

vejamos: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à 

saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de 

assistência médica imediata.” “Define-se por EMERGÊNCIA a constatação 

médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente 

de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico 

imediato.” Dessa forma, considerando que no caso em epígrafe não há 

urgência ou emergência, impõe-se aguardar a citação dos demandados, a 

dilação probatória e a devida instrução do feito, visando resguardar o 

contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, tendo em vista 

que o pedido é único, a antecipação de tutela esgotaria o próprio objeto da 

lide, o que somente se justifica quando há risco de perecimento do direito. 

Assim, apesar da solidariedade com os fatos narrados, é certo que deferir 

a tutela antecipada na forma pleiteada, poderia “furar a fila” dos demais 

pacientes que aguardam na mesma situação da parte Requerente. Sobre o 

tema, colhem-se os seguintes JULGADOS do E. TJMT: AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL — AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE 

JOELHO — URGÊNCIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PARECER DO 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) — PROCEDIMENTO DE CARÁTER 

ELETIVO — PERICULUM IN MORA — AUSÊNCIA. Não se mostra possível a 

antecipação de tutela quando ausente o pressuposto do fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, o denominado periculum in 

mora. Recurso não provido. (AgR, 127884/2014, DES.LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/10/2014, Data 

da publicação no DJE 16/10/2014). AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE EFEITO ATIVO RECURSAL — AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — SAÚDE — REALIZAÇÃO DE EXAME DUPLEX 

VENOSO — URGÊNCIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PARECER DO 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) — EXAME DE CARÁTER ELETIVO. Não 

se pode deferir em agravo de instrumento o pedido de efeito ativo 

recursal, em ação de obrigação de fazer que objetiva a realização de 

exame médico denominado de duplex venoso a pessoa que possui 

insuficiência venosa crônica, pois os laudos atestam apenas a 

necessidade do procedimento e não a sua urgência. Há também parecer 

do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) a concluir que o exame poderá ser 

feito de forma eletiva. Recurso não provido. (AgR, 113051/2014, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/09/2014, Data da publicação no DJE 18/09/2014). Destarte, apesar da 

responsabilidade dos entes federativos em prestar seu dever 

constitucional à saúde do cidadão, conforme já fundamentado nesta 

decisão, não vislumbra-se nos autos a presença de um dos requisitos 

necessários ao deferimento da medida antecipatória neste momento, qual 

seja, dano irreparável ou de difícil reparação, e, ainda, por entender que 

seria beneficiar a parte Autora em relação aos demais jurisdicionados que 

aguardam o procedimento. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Inobstante, DETERMINO seja oficiada a Secretária 

de de Saúde Estadual, com cópia dos documentos necessários, para que 

informe, no prazo de 15 (quinze) dias, quais as providências que já foram 

adotadas em prol da saúde do (a) Autor (a), informando a atual situação 

do requerimento administrativo. CITEM-SE o Estado de Mato Grosso e 

Município de Santo Antônio de Leverger para apresentarem resposta no 

prazo legal. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

manifestação em 15 (quinze) dias. Defiro a prioridade na tramitação, eis 

que a parte Autora é pessoa idosa, bem como os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se a 

parte Autora por meio da DPE. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000337-29.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE CORREA DE LIMA OAB - 014.470.211-85 

(REPRESENTANTE)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE LIMA DE LACERDA (REQUERIDO)

HELENA LIMA DE LACERDA (REQUERIDO)

HELAO LIMA DE LACERDA (REQUERIDO)

ALINE LIMA DE LACERDA (REQUERIDO)

ELY DE LACERDA (REQUERIDO)

ELIZEO LIMA DE LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000337-29.2020.8.11.0053. REPRESENTANTE: MARIA ALICE CORREA DE 

LIMA REQUERIDO: ELY DE LACERDA, ELAINE LIMA DE LACERDA, HELENA 

LIMA DE LACERDA, HELAO LIMA DE LACERDA, ALINE LIMA DE LACERDA, 

ELIZEO LIMA DE LACERDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem proposta por 

MARIA ALICE CORREA DE LIMA, em razão do falecimento de ELY DE 

LACERDA em face dos herdeiros ELAINE LIMA DE LACERDA, HELENA 

LIMA DE LACERDA, HELÃO LIMA DE LACERDA, ALINE LIMA DE LACERDA 

e ELIZEO LIMA DE LACERDA. O pedido inicial foi instruído com 

documentos. Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020 às 

14:30 horas. CITEM-SE os Requeridos da data designada para audiência, 

(§ 2º art. 695 CPC) para comparecerem, portando os documentos 

pessoais (§ 1º art. 695 CPC). A ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, o(a) Autor(a), por meio de seu advogado. Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de março de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 1015 de 1073



2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-26.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000376-26.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITO JOSE 

DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-10.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000390-10.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LEONARDO 

GONCALO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000742-13.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

FÉLIX ARAGUAIA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Av. Gov. 

José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JANAINA CRIST INA DE ALMEIDA PROCESSO n. 

1000742-13.2019.8.11.0017 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural 

(Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

JOAO GONCALVES BUENO Endereço: LOGOA DO JACARÉ, SN, P. A 

MATA AZUL, RURAL, NOVO SANTO ANTÔNIO - MT - CEP: 78674-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, qual seja: apresentar 

impugnação à contestação. No prazo legal COMPLEMENTO : 1. Nos termos 

do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo 

ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. S FÉLIX ARAGUAIA, 12 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000742-13.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

FÉLIX ARAGUAIA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Av. Gov. 

José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JANAINA CRIST INA DE ALMEIDA PROCESSO n. 

1000742-13.2019.8.11.0017 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural 

(Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

JOAO GONCALVES BUENO Endereço: LOGOA DO JACARÉ, SN, P. A 

MATA AZUL, RURAL, NOVO SANTO ANTÔNIO - MT - CEP: 78674-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, qual seja: apresentar 

impugnação à contestação. No prazo legal COMPLEMENTO : 1. Nos termos 

do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo 

ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 
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intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. S FÉLIX ARAGUAIA, 12 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-63.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000383-63.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): JOAO FERREIRA DE SOUZA RÉU: INSS O presente feito 

encontra-se em fase de saneamento e designação de audiência. Porém, 

denota-se que a parte autora afirma que atualmente reside na Fazenda 

Liberdade, pertencente ao Município de Alto Boa Vista/MT e que 

antigamente residiu na zona rural da cidade de Água Boa/MT, tendo 

passado a residir no Posto da Mata no ano de 2005, onde tiravam da terra 

o sustento da família. Todavia, não há nenhum comprovante de endereço 

nos autos, ao passo que o indeferimento administrativo do pedido é datado 

de Abril de 2018, com endereço ainda pertencente à Comarca de Água 

Boa/MT. Feitas tais ponderações, manifeste-se a parte autora na pessoa 

de sua advogada, esclarecendo tal situação e tomando as providências 

necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, nova conclusão. São 

Félix do Araguaia/MT, 11 de Outubro de 2019. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-63.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000383-63.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): JOAO FERREIRA DE SOUZA RÉU: INSS O presente feito 

encontra-se em fase de saneamento e designação de audiência. Porém, 

denota-se que a parte autora afirma que atualmente reside na Fazenda 

Liberdade, pertencente ao Município de Alto Boa Vista/MT e que 

antigamente residiu na zona rural da cidade de Água Boa/MT, tendo 

passado a residir no Posto da Mata no ano de 2005, onde tiravam da terra 

o sustento da família. Todavia, não há nenhum comprovante de endereço 

nos autos, ao passo que o indeferimento administrativo do pedido é datado 

de Abril de 2018, com endereço ainda pertencente à Comarca de Água 

Boa/MT. Feitas tais ponderações, manifeste-se a parte autora na pessoa 

de sua advogada, esclarecendo tal situação e tomando as providências 

necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, nova conclusão. São 

Félix do Araguaia/MT, 11 de Outubro de 2019. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-72.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEORANDES THOMAZ DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000266-72.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): DEORANDES THOMAZ DUARTE RÉU: INSS Decisão 

saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural requerida por DEORANDES THOMAZ 

DUARTE. A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não 

comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial. 

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Não há preliminares, nem prejudiciais de 

mérito arguidas pela parte requerida. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam 

o efetivo exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural à 

luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento 

de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01/07/2020 (primeiro de Julho de dois mil 

e vinte) as 13:00hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência, caso ainda não o tenha feito. Deve ainda ser 

advertido para que proceda em conformidade com o artigo 455, 

parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou 

intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada. Intime-se a Autarquia requerida. Cumpra-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 25 de Setembro de 2019. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-72.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEORANDES THOMAZ DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000266-72.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): DEORANDES THOMAZ DUARTE RÉU: INSS Decisão 

saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural requerida por DEORANDES THOMAZ 

DUARTE. A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não 

comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial. 

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 
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as correlatas condições da ação. Não há preliminares, nem prejudiciais de 

mérito arguidas pela parte requerida. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam 

o efetivo exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural à 

luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento 

de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01/07/2020 (primeiro de Julho de dois mil 

e vinte) as 13:00hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência, caso ainda não o tenha feito. Deve ainda ser 

advertido para que proceda em conformidade com o artigo 455, 

parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou 

intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada. Intime-se a Autarquia requerida. Cumpra-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 25 de Setembro de 2019. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-72.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEORANDES THOMAZ DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000266-72.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): DEORANDES THOMAZ DUARTE RÉU: INSS Decisão 

saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural requerida por DEORANDES THOMAZ 

DUARTE. A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não 

comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial. 

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Não há preliminares, nem prejudiciais de 

mérito arguidas pela parte requerida. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam 

o efetivo exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural à 

luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento 

de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01/07/2020 (primeiro de Julho de dois mil 

e vinte) as 13:00hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência, caso ainda não o tenha feito. Deve ainda ser 

advertido para que proceda em conformidade com o artigo 455, 

parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou 

intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada. Intime-se a Autarquia requerida. Cumpra-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 25 de Setembro de 2019. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21097 Nr: 2001-75.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elciene Costa Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Realizado o exame médico pericial, o laudo foi acostado aos autos às fls. 

91/96.

 Em seguida as partes foram intimadas para manifestar acerca do laudo 

pericial (fls. 97/98verso).

 Tratando-se de ação para concessão do benefício de amparo 

assistencial à pessoa portadora de deficiência, determino, COM 

URGÊNCIA, a realização de Estudo Socioeconômico pela Assistente Social 

credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se à situação socioeconômica 

na qual a requerente está inserida, se ela possui meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, se faz uso 

frequente de medicamentos e, neste caso, qual o valor aproximado dos 

remédios, a condição do grupo familiar e se recebe ajuda de terceiros, se 

a moradia é própria, os bens que compõem seu patrimônio, as despesas 

correntes (moradia, energia, água, alimentação, telefone, etc), a 

hipossuficiência financeira e vulnerabilidade social, além de qualquer outra 

informação que julgar necessária, juntando o laudo aos autos em 15 

(quinze) dias.

 Acostado o Relatório Socioeconômico aos autos, sem nova conclusão, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpridas todas as providências supracitadas, tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140696 Nr: 2888-15.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POdJ, AOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A. O. da S., representado por sua genitora PATRICIA OLIVEIRA DE JESUS 

propôs ação de execução de alimentos em desfavor de WELLINGTON 

HENRIQUE DA CRUZ SILVA.

 À fl. 44 verso, a requerente peticionou informando a quitação integral do 

débito alimentar, requerendo a extinção do processo.

 Instado a se manifestar, o MP não se opôs ao pedido (fl. 48).

Relatei o necessário, fundamento e decido.

A execução deve ser extinta em razão do pagamento.

Pois bem, tendo em vista o pagamento integral do débito, o executado 

cumpriu com o disposto no art. 924, II, do CPC que disciplina:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, como resta dos autos, o executado quitou o débito conforme 

informado na petição de fl. 44.

Desta forma, não havendo qualquer situação que enseje a continuidade da 

presente execução, com fundamento na racionalização do serviço e no 

princípio da eficiência, a extinção do presente é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO.

I. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta e conforme 

fundamentação acima JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com julgamento de 

mérito.

II. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

III. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 VI. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44772 Nr: 1329-91.2015.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: POdJ, AOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se o requerido da sentença prolatada no endereço indicado à fl. 67 
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dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145129 Nr: 1954-23.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, 

segunda figura, do CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de 

exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, eis que 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 85, §3°, do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São Félix do 

Araguaia - MT, 10 de março de 2020.Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145251 Nr: 2039-09.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronez Passarinho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto por Veronez 

Passarinho da Costa, por conseguinte, extingo o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

observada a condição suspensiva de exigibilidade, eis que beneficiário da 

justiça gratuita, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São Félix do Araguaia/MT, 10 

de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35405 Nr: 1493-61.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pires de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certificado o trânsito em julgado da sentença (fl. 236), a parte autora 

apresentou requerimento de cumprimento de sentença (fls. 237/240).

Ocorre que, em contínuo, o Gestor certificou que o INSS não foi 

regularmente intimado da sentença (fl. 241). Consequentemente, a r. 

sentença não transitou em julgado.

Diante disso, o INSS foi intimado da sentença mediante remessa dos 

autos, no entanto, deixou de oferecer recurso de apelação; ao passo que 

protocolou petição impugnando o pedido de cumprimento de sentença e 

apresentando demonstrativo de cálculo (fls. 243/247).

 A parte autora, por sua vez, requereu que fosse certificado o trânsito em 

julgado.

Considerando que a autarquia requerida não recorreu da sentença, 

certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para apresentar requerimento de 

cumprimento de sentença instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, ou, para que informe se concorda com os cálculos 

do INSS de fls. 245/247.

 Concordando a parte autora com os cálculos do INSS, tornem os autos 

conclusos para homologação e expedições necessárias.

 Discordando a parte autora e apresentando requerimento de cumprimento 

de sentença, sem nova conclusão, nos termos do art. 535 do CPC, 

intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 1162-74.2015.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Nazareth Alves de Souza, AMdNCAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lúcia Cardoso de Amurim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO CASTILHO DE MORAES 

- OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora ante o teor da certidão 

lançada aos auots para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. 

Certifico e dou fé que na oralidade agendada somente a parte requerida 

compareceu, muito embora a parte requerente tenha sido devidamente 

intimada, conforme certidão de fls. 97, assim devolvo os autos à 

Secretaria para as providências cabíveis ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143626 Nr: 1066-54.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto por Joaquim dos 

Santos Silva, por conseguinte, extingo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

observada a condição suspensiva de exigibilidade, eis que beneficiário da 

justiça gratuita, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São Félix do Araguaia/MT, 10 

de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146731 Nr: 2966-72.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderci Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor ADERCI OLIVEIRA E SILVA, no valor de 01 (um) salário 

mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do 

requerimento administrativo (09/03/2018). Em consequência, julgo extinto o 
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processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, independentemente do 

trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de 

referido comando. Quanto às prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada 

parcela, e juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009). A correção monetária e os juros 

devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. ISENTA 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o 

art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. 

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146790 Nr: 3000-47.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC.Condeno a parte autora nas custas e despesas 

processuais, observada a condição suspensiva de exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, eis que beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC.Transitada em julgado esta 

sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de 

nova determinação. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147642 Nr: 3543-50.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Soares Azevedo - 

OAB:OAB/MT 24163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor José Soares, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, desde a data de 

19/12/2013, em razão da prescrição das parcelas anteriores ao 

quinquênio legal que antecede a propositura da ação. Em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício 

ora concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando. Quanto as prestações 

vencidas desde então, serão devidos juros de mora de mora segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009). A 

correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela. Quanto 

ao índice a ser aplicado, conforme fundamentado acima, o STF firmou a 

tese relativa ao Tema 810, estabelecendo o IPCA-E como índice de 

correção monetária. Mas, com a interposição de embargos de declaração 

visando a modulação dos efeitos para aplicação do referido índice e, por 

conseguinte, a suspensão da aplicação da tese, deve-se aguardar o 

Tema 810 transitar em julgado.ISENTA a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 

7.603/01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36597 Nr: 515-50.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilário Soares dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o proposto por Ilário Soares dos 

Reis, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição 

suspensiva de exigibilidade, eis que beneficiário da justiça gratuita, a teor 

do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São Félix do Araguaia/MT, 10 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41522 Nr: 1997-96.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Matelândia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE o já determinado às fls. 112.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se a parte Exequente para que 

se manifeste.

Às providências, independentemente de nova determinação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135994 Nr: 2180-96.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Veras Lemos 

Miyamoto - OAB:OAB-MT 25475

 SENTENÇA

Vistos, em 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa, etc.

 Trata-se de ação penal para apuração da prática, em tese, do crime 

previsto no artigo 150, §1°, do Código Penal, constando como denunciado 

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS.

 O réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls.57).

Depreende-se dos autos que o prazo de suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, decorreu em 29 de novembro de 

2017, sem que houvesse qualquer notícia de revogação.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do denunciado (fls.77).

É o que merece registro.

Decido.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 
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decidir a manifestação Ministerial contida às fls. 77 e DECLARO EXTINTA a 

punibilidade do denunciado OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS, com fulcro no 

paragrafo 5º, do artigo 89 da Lei nº. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ciência ao MPE.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

São Félix do Araguaia – MT, 09 de março de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137360 Nr: 745-53.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Declaração->Embargos->Recursos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Siqueira Coimbra-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordânia Barcelos da Silva - 

OAB:19722/O

 Impulsiono os autos com o fito de intimar o Embargado da sentença, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11778 Nr: 566-08.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. Alves de Alvarenga & CIA Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não localizados bens penhoráveis para fins de penhora, bem como não 

antevendo conveniência para prosseguir-se num processo sem 

probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão da presente 

execução fiscal, nos termos do art. 40, caput da Lei Federal nº 6.830 

(LEF), pelo prazo de um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 

quinquenal intercorrente.

Assim estabelece o artigo 649, §5º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC):

 V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei n.º 

6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias. VI – Decorrido o prazo 

referido inciso anterior, sem a indicação do endereço do devedor ou de 

bens, os autos permanecerão no arquivo, correndo, desde então, a 

prescrição intercorrente.

Deste modo, INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE (com envio dos autos) para 

que tome conhecimento da suspensão ou prossiga na execução, 

promovendo atos concretos que viabilizem o seu êxito, hipótese em que 

desde já revogo a suspensão determinada.

Nada sendo requerido, mantenho a suspensão. Decorrido o prazo máximo 

de 01 (um) ano, sem que sejam localizados bens penhoráveis, 

arquivem-se os autos provisoriamente, sem baixas na distribuição.

Remetam-se os autos. Às providências.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20946 Nr: 1850-12.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, ante ao pagamento 

dos alvarás , impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora a requerer o que de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45619 Nr: 1816-61.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Ferreira Glória, WFdS, IFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 38, transladei a cópia da 

sentença dos autos 2184-70.2015.811.0017 - Código: 132463, para estes 

autos. Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono 

os autos, com a finalidade de intimação da parte exequente para requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21129 Nr: 2033-80.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO, Simone Alves da Silva - OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O procurador constituído manifestou-se nos autos apresentando a 

certidão de óbito do autor e documentos, e, assim, requereu a habilitação 

dos herdeiros (fls. 113/120).

 Com isso, intime-se o INSS, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

sobre o pedido de habilitação dos herdeiros, conforme preconiza o artigo 

690 do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

Sem prejuízo, certifique a Serventia o trânsito em julgado da r. sentença.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33360 Nr: 2074-13.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Espigão do Leste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não localizados bens penhoráveis para fins de penhora, bem como não 

antevendo conveniência para prosseguir-se num processo sem 

probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão da presente 

execução fiscal, nos termos do art. 40, caput da Lei Federal nº 6.830 

(LEF), pelo prazo de um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 

quinquenal intercorrente.

Assim estabelece o artigo 649, §5º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC):

 V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei n.º 

6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias. VI – Decorrido o prazo 

referido inciso anterior, sem a indicação do endereço do devedor ou de 

bens, os autos permanecerão no arquivo, correndo, desde então, a 
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prescrição intercorrente.

Deste modo, INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE (com envio dos autos) para 

que tome conhecimento da suspensão ou prossiga na execução, 

promovendo atos concretos que viabilizem o seu êxito, hipótese em que 

desde já revogo a suspensão determinada.

Nada sendo requerido, mantenho a suspensão. Decorrido o prazo máximo 

de 01 (um) ano, sem que sejam localizados bens penhoráveis, 

arquivem-se os autos provisoriamente, sem baixas na distribuição.

Remetam-se os autos. Às providências.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33897 Nr: 2628-45.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal e Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Espigão do Leste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não localizados bens penhoráveis para fins de penhora, bem como não 

antevendo conveniência para prosseguir-se num processo sem 

probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão da presente 

execução fiscal, nos termos do art. 40, caput da Lei Federal nº 6.830 

(LEF), pelo prazo de um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 

quinquenal intercorrente.

Assim estabelece o artigo 649, §5º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC):

 V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei n.º 

6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias. VI – Decorrido o prazo 

referido inciso anterior, sem a indicação do endereço do devedor ou de 

bens, os autos permanecerão no arquivo, correndo, desde então, a 

prescrição intercorrente.

Deste modo, INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE (com envio dos autos) para 

que tome conhecimento da suspensão ou prossiga na execução, 

promovendo atos concretos que viabilizem o seu êxito, hipótese em que 

desde já revogo a suspensão determinada.

Nada sendo requerido, mantenho a suspensão. Decorrido o prazo máximo 

de 01 (um) ano, sem que sejam localizados bens penhoráveis, 

arquivem-se os autos provisoriamente, sem baixas na distribuição.

Remetam-se os autos. Às providências.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39101 Nr: 2803-68.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Ensino Integração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sodré Dantas - 

OAB:7132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não localizados bens penhoráveis para fins de penhora, bem como não 

antevendo conveniência para prosseguir-se num processo sem 

probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão da presente 

execução fiscal, nos termos do art. 40, caput da Lei Federal nº 6.830 

(LEF), pelo prazo de um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 

quinquenal intercorrente.

Assim estabelece o artigo 649, §5º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC):

 V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei n.º 

6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias. VI – Decorrido o prazo 

referido inciso anterior, sem a indicação do endereço do devedor ou de 

bens, os autos permanecerão no arquivo, correndo, desde então, a 

prescrição intercorrente.

Deste modo, INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE (com envio dos autos) para 

que tome conhecimento da suspensão ou prossiga na execução, 

promovendo atos concretos que viabilizem o seu êxito, hipótese em que 

desde já revogo a suspensão determinada.

Nada sendo requerido, mantenho a suspensão. Decorrido o prazo máximo 

de 01 (um) ano, sem que sejam localizados bens penhoráveis, 

arquivem-se os autos provisoriamente, sem baixas na distribuição.

Remetam-se os autos. Às providências.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-16.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000218-16.2019.8.11.0017. REQUERENTE: RENATO ARAUJO SOUSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. São Félix do 

Araguaia/MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-21.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR NEVES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - MT26741-B (ADVOGADO(A))

TATIANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25839/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIPLAN S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010020-21.2016.8.11.0017. REQUERENTE: BALTAZAR NEVES AZEVEDO 

REQUERIDO: BANCO AGIPLAN S/A Vistos, etc. 1. Intime-se a parte 

reclamada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa 

de 10% (dez por cento) incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o 

pagamento no prazo previsto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, acrescido da multa respectiva. 3. Do auto de penhora e de 

avaliação será de imediato intimado o reclamado, na pessoa de seu 
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advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. São Félix do Araguaia/MT, na data da assinatura digital. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-31.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000066-31.2020.8.11.0017. REQUERENTE: ROGERIO PEREIRA DE 

AGUIAR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. O Processo deve ser extinto 

no estado em que se encontra. O art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, assim expressa: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... 

VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença.” Diante da manifestação retro, 

considerando seu teor, verifico que o autor não mais possui interesse na 

demanda, qual pugnou pela extinção do feito. Uma vez que o demandante 

pugnou pela desistência da ação, a extinção do processo sem resolução 

do mérito é de rigor. Ademais, é dispensável a anuência do réu citado, 

conforme ENUNCIADO 90. Dispositivo. Ante o exposto, homologo a 

desistência da ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. São Félix do Araguaia/MT, na data da assinatura digital. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-37.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMARA ELIAS QUEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo: 

1000236-37.2019.8.11.0017. REQUERENTE: ZULMARA ELIAS QUEDI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. O Processo deve ser extinto no 

estado em que se encontra. O art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

assim expressa: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – 

Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.” Diante da manifestação retro, considerando 

seu teor, verifico que o autor não mais possui interesse na demanda, qual 

pugnou pela extinção do feito. Uma vez que o demandante pugnou pela 

desistência da ação, a extinção do processo sem resolução do mérito é 

de rigor. Ademais, é dispensável a anuência do réu citado, conforme 

ENUNCIADO 90. Dispositivo. Ante o exposto, homologo a desistência da 

ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. São 

Félix do Araguaia/MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000022-46.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE AUGUSTO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000022-46.2019.8.11.0017. REQUERENTE: GEORGE AUGUSTO DE 

ARRUDA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O Processo deve ser extinto no estado em que se 

encontra. O art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, assim expressa: 

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a 

desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até 

a sentença.” Diante da manifestação retro, considerando seu teor, verifico 

que o autor não mais possui interesse na demanda, qual pugnou pela 

extinção do feito. Uma vez que o demandante pugnou pela desistência da 

ação, a extinção do processo sem resolução do mérito é de rigor. 

Ademais, é dispensável a anuência do réu citado, conforme ENUNCIADO 

90. Dispositivo. Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. São Félix do 

Araguaia/MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000670-57.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PULQUERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000670-57.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

PULQUERIO DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Maria de Lourdes Pulquerio dos Santos, 

devidamente qualificado(a) na peça basilar, ajuíza Ação de procedimento 

comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. 2. Sustenta, em 

apertada síntese, que possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade e que, 

durante toda a da sua vida, exerceu atividade rural junto com a sua família, 

em regime de economia familiar, cultivando lavoura para subsistência. 3. 

Requer que seja julgada totalmente procedente a presente ação para que 

seja condenada a parte requerida a fornecer o benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte autora. 4. Juntou os documentos (ID n. 

22632473). 5. É o breve relato. Decido. 6. De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.° 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. 7. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 
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os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 8. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-se perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3° c/c art. 183, caput e § 1° c/c art. 230 – para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 9. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 10. Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita a 

requerente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 11. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000609-02.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000609-02.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: DAIANE ALVES DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: JUNIVALDO DAMIÃO DELUQUE FERREIRA 

Vistos. 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença postulado por Max Willian 

Alves Ferreira e Kauã Alves Ferreira, menores impúberes, neste ato 

representados por sua genitora Daiana Alves do Nascimento em desfavor 

de Junivaldo Damião Deluque Ferreira, ambos devidamente qualificados. 2. 

Ante a não localização do executado, conforme carta precatória de ID n. 

24004523, acolho o pedido do representante da exequente pleiteando pela 

suspensão dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 3. DETERMINO 

que a presente demanda fique suspensa pelo período de 60 (sessenta) 

dias, para, que promova diligências sobre a atual residência do executado. 

4. Após o decurso do prazo de suspensão vistas a Defensoria Pública 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Intime-se. Cumpra, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000436-75.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO EVANGELISTA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE OAB - MT17729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000436-75.2019.8.11.0039. REQUERENTE: HELENO EVANGELISTA MAIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Redesigno audiência para 

tentativa de conciliação para o dia mais próximo da pauta, qual seja, dia 14 

de abril de 2020, às 14h00min. 2. Cientifique os procuradores constituídos 

para a profícua realização do ato [art. 334, §10°, do CPC]. 3. Afirmo, ainda, 

que o não comparecimento justificado das partes a presente oralidade, o 

presente feito será extinto, sem resolução do mérito, conforme dispõe o 

artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 4. Consigno que a 

presença de advogados e defensores público em audiência de conciliação 

não é obrigatória, conforme entendimento da jurisprudência pátria, veja-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO EM SEDE DE 

AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO 

JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ENUNCIADO Nº. 21, DO FÓRUM NACIONAL DA MEDIAÇÃO 

E CONCILIAÇÃO (FONAMEC). TRANSAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O 

artigo 6º, da Lei nº. 5.478/68 (Lei de Alimentos), não exige a presença de 

advogados em audiências de conciliação e julgamento. 2. O enunciado nº. 

21, do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (FONAMEC) prevê que 

nas sessões de conciliação ou mediação, inclusive naquelas relacionadas 

ao Direito de Família, não é obrigatória a presença de advogado. 3. Assim, 

considerando inexistirem prejuízos que iligam a idoneidade do acordo 

homologado e a preservação de direitos, tampouco demonstrada a 

ocorrência de eventuais prejuízos materiais impingidos aos interesses dos 

menores, impõe-se a manutenção da sentença vituperada.APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

01791856920178090072, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data 

de Julgamento: 27/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

27/03/2019). 5. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal, a ser contado da realização da audiência (art. 335, I, 

do Código de Processo Civil). 6. Cumpra-se. 7. Expeça o necessário. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000436-75.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO EVANGELISTA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE OAB - MT17729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000436-75.2019.8.11.0039. REQUERENTE: HELENO EVANGELISTA MAIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Redesigno audiência para 

tentativa de conciliação para o dia mais próximo da pauta, qual seja, dia 14 

de abril de 2020, às 14h00min. 2. Cientifique os procuradores constituídos 

para a profícua realização do ato [art. 334, §10°, do CPC]. 3. Afirmo, ainda, 

que o não comparecimento justificado das partes a presente oralidade, o 

presente feito será extinto, sem resolução do mérito, conforme dispõe o 

artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 4. Consigno que a 

presença de advogados e defensores público em audiência de conciliação 

não é obrigatória, conforme entendimento da jurisprudência pátria, veja-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO EM SEDE DE 

AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO 

JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ENUNCIADO Nº. 21, DO FÓRUM NACIONAL DA MEDIAÇÃO 

E CONCILIAÇÃO (FONAMEC). TRANSAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O 

artigo 6º, da Lei nº. 5.478/68 (Lei de Alimentos), não exige a presença de 

advogados em audiências de conciliação e julgamento. 2. O enunciado nº. 

21, do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (FONAMEC) prevê que 

nas sessões de conciliação ou mediação, inclusive naquelas relacionadas 

ao Direito de Família, não é obrigatória a presença de advogado. 3. Assim, 

considerando inexistirem prejuízos que iligam a idoneidade do acordo 

homologado e a preservação de direitos, tampouco demonstrada a 

ocorrência de eventuais prejuízos materiais impingidos aos interesses dos 

menores, impõe-se a manutenção da sentença vituperada.APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

01791856920178090072, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data 

de Julgamento: 27/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

27/03/2019). 5. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal, a ser contado da realização da audiência (art. 335, I, 

do Código de Processo Civil). 6. Cumpra-se. 7. Expeça o necessário. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000237-19.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

E. I. D. S. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - MT23004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. R. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000237-19.2020.8.11.0039. REQUERENTE: ELIAS INACIO DE SOUZA 

REQUERIDO: DAIANE DA ROCHA SOARES Vistos. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora não informou o endereço da parte 

requerida, desatendendo ao disposto no art. 319, II do Código de Processo 

Civil. 2. Intime-se a parte autora para emendar a incial, no prazo de 15 

(quinze) dias nos termos no Art. 321 do CPC, sob pena de incorrer nos 

termos do art. 485, I do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 09 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000306-85.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

MARIA CELI DE LIMA FERREIRA (AUTOR(A))

MARIA GORETTE DE LIMA FERREIRA (AUTOR(A))

OSMAR JOSE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000306-85.2019.8.11.0039. AUTOR(A): OSMAR JOSE DE MELO, MARIA 

GORETTE DE LIMA FERREIRA, MARIA CELI DE LIMA FERREIRA, TRANSTOP 

TRANSPORTES LTDA - ME REU: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. 

Cuida-se de embargos à execução intentado por TRANSTOP 

TRANSPORTES LTDA-ME e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL, 

sustentando em sede de preliminar a conexão do presente ao feito 

revisional de contrato (88667), bem como o indeferimento de averbação 

premonitória do bem descrito na matrícula 5.327. 3. Juntou os documentos 

de ID. 19258067. 4. Em decisão interlocutória (ID. 19294352), foram 

recebidos os Embargos para discussão sem o efeito suspensivo da 

execução e ordenada a intimação da parte Embargada para impugnação. 

5. Impugnação à contestação (ID. 20434411). 6. Após, vieram os autos 

conclusos. 7. Em síntese é o relatório. 8. Fundamento e decido. 9. Cabível 

à espécie o julgamento antecipado da lide, por tratar de questão apenas 

de direito - art. 355, I, e art. 914, ambos do Código de Processo Civil. Toda 

a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos autos, 

inocorrendo a necessidade de dilação probatória. 10. Preliminarmente, 

consigno que cumpre ao magistrado, caso ache necessário, determinar a 

conexão ou a continência das ações, quando verificar causa de 

prevenção de decisões potencialmente contraditórias a respeito do mesmo 

fato. 11. Neste sentido, a jurisprudência pátria possui entendimento 

consolidado: EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS - PRIMEIRA FASE - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA CORRENTE - CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS E AÇÃO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR E 

OBJETOS DISTINTOS - A CONEXÃO DAS AÇÕES É UMA FACULDADE DO 

JULGADOR, QUANDO OBSERVADAS AS HIPÓTESES DO ART. 103 , DO 

CPC , E EXISTENTE A POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - 

REQUISITOS ATENDIDOS - LEI 10.931 /04. Apelação não provida.(TJ-SP - 

APL: 00267054620118260003 SP 0026705-46.2011.8.26.0003, Relator: 

Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 10/08/2016, 23ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/08/2016. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL EADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIOENTRE OS 

CANDIDATOS APROVADOS. DESNECESSIDADE. MERA EXPECTATIVA 

DEDIREITO À NOMEAÇÃO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. REUNIÃO DE 

PROCESSOS.FACULDADE DO MAGISTRADO. PROLAÇÃO DE DECISÕES 

INDEPENDENTES, MASHARMÔNICAS ENTRE SI. AUSÊNCIA DE NULIDADE 

PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIADE PREJUÍZO. 1. É desnecessária a 

citação de todos os demais candidatos a concurso público como 

litisconsortes passivos necessários, porquanto não há entre eles 

comunhão de interesses. Ademais, os eventuais aprovados no certame 

possuem mera expectativa de direito à nomeação, não incidindo sobre 

eles os efeitos jurídicos da decisão proferida. Precedentes. 2. Na conexão 

ou continência (art. 105 do Código de Processo Civil),a reunião dos 

processos não constitui dever do magistrado, mas sim faculdade, pois 

cabe a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, 

ou não, de processamento simultâneo das ações. 3. Destarte, por ser uma 

faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão ou a 

continência não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento 

conjunto dos feitos. Nessa situação, não há falar em nulidade processual, 

mormente se não resultar em prejuízo aos litigantes, consoante o brocardo 

pas de nullitè sansgrief. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1118918 SE 2009/0011379-6, Relator: Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2013, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2013) 12. Preenchidos os 

requisitos do art. 103 do CPC, DETERMINO a reunião do presente feito ao 

processo 88667, em tramite também neste juízo, para que ambos os 

processos tenham decisão conjunta, em razão da identidade da causa de 

pedir e pedido. 13. Determino que a Secretaria deste juízo inclua lembrete 

no sistema PJE e Apolo, vez passarão a tramitar em apenso o presente 

feito e o processo 88667. 14. O art. 917, dispõe acerca do que o 

executado poderá alegar com os embargos à execução, senão vejamos: 

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - 

inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora 

incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou 

úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - 

incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer 

matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento. 15. Havendo um dos motivos especificados acima, cabe à 

parte embargante demonstrar, nos embargos do devedor, mediante a 

produção de prova, o que não ocorreu no presente feito. 16. A defesa 

genérica, que não articule e comprove objetivamente a violação aos 

critérios legais na apuração e consolidação do crédito, é inidônea à 

desconstituição da presunção de liquidez e certeza do título executivo. 17. 

Neste diaspasão, compulsando os autos, verifico que a Embargante não 

suscitou nulidades ou argumentou sobre a falta de certeza e liquidez do 

título ou irregularidades formais do título. 18. Por tratar-se de título 

extrajudicial, torna-se exigível a partir do descumprimento de suas 

clausulas, vejamos o entendimento compartilhado pela jurisprudência 

pátria: O CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA). NÃO 

PAGAMENTO DE UMA DAS PARCELAS. 1) ALEGAÇÃO DE FALTA DE 

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

VENCIMENTO AUTOMÁTICO DAS DEMAIS. CLÁUSULA CONSTANTE DO 

INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ENTENDE NÃO TER HAVIDO A 

CONSTITUIÇÃO EM MORA E JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS COM 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. EXIGIBILIDADE DO 

TÍTULO PRESENTE. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR CARACTERIZADO. 

DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - TÍTULO EXIGÍVEL. 

RECURSO PROVIDO, COM JULGAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES 

CONFORME ARTIGO 515 § 3O DO C.P.C. O título executivo torna-se 

exigível a partir do momento do cumprimento de seu termo, que é o 

inadimplemento do devedor (art. 580, CPC). Assim, verificado o 

inadimplemento voluntário, prescrevendo o título que a partir deste 

momento toda a dívida seria executável, é possível a execução, não 

sendo necessária notificação extrajudicial para constituição do devedor 

em mora (a qual já está caracterizada com o inadimplemento). 

2.ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA A SER APRECIADA 

EXCLUSIVAMENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, APÓS A AVALIAÇÃO 

DOS BENS. EXEGESE DO ARTIGO 685 DO C.P.C. IMPROCEDÊNCIA DOS 

EMBARGOS NESTE ASPECTO. A alegação de excesso de penhora só 

pode ser feita no processo de execução, depois da avaliação dos bens, 

mediante requerimento do interessado, e não em embargos à execução. 

3.ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL DO 

EXECUTADO. OFICIALA DE JUSTIÇA QUE CERTIFICA SER RESIDÊNCIA DO 

EXECUTADO O IMÓVEL PENHORADO. PRESUNÇÃO DE VERDADE DA 

CERTIDÃO NÃO ILIDIDA PELA EXEQÜENTE. PENHORA DO IMÓVEL QUE 
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DEVE SER TORNADA INEFICAZ. SEGUIMENTO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO COM AVALIAÇÃO DOS OUTROS BENS PENHORADOS. Não 

ilidida a certidão do oficial de justiça que informa ter intimado o executado 

da penhora no próprio apartamento penhorado, certificando também que 

ali é residência do devedor, e não sendo ilidida essa certidão pelo 

exeqüente, fica certa a impenhorabilidade do imóvel, devendo ser tornada 

ineficaz o auto de penhora, na forma da lei 88009/90, porque o oficial de 

justiça goza de presunção de verdade em suas certidões.APELAÇÃO 

PROVIDA, COM JULGAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES E PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS EMBARGOS. (TJ-PR - AC: 2240133 PR Apelação Cível - 

0224013-3, Relator: Marcos de Luca Fanchin, Data de Julgamento: 

31/08/2004, Primeira Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 

17/09/2004 DJ: 6707) 19. Nota-se que um dos motivos suscitados no 

presente embargos referem-se a matéria já discutida e decidida na Ação 

Revisional do Contrato (88667), qual seja a alegação de que o bem dado 

em garantia do empréstimo é um bem de família. 20. Nenhum motivo há, 

assim, para o acolhimento dos argumentos deduzidos nos Embargos, vez 

que a parte embargante deixou de alegar a ocorrência de um dos 

requisitos previstos no rol do art. 917 do CPC. 21. Posto isso, e pelo mais 

que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, mantenho 

incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em 

apenso (1000171-73.2019.811.0039), em todos os seus efeitos. 22. 

CONDENO a Embargante, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil. 23. Translade-se cópia desta 

nos autos da Execução. 24. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações pertinentes. 25. Publique-se. Registre-se. 26. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000306-85.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

MARIA CELI DE LIMA FERREIRA (AUTOR(A))

MARIA GORETTE DE LIMA FERREIRA (AUTOR(A))

OSMAR JOSE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000306-85.2019.8.11.0039. AUTOR(A): OSMAR JOSE DE MELO, MARIA 

GORETTE DE LIMA FERREIRA, MARIA CELI DE LIMA FERREIRA, TRANSTOP 

TRANSPORTES LTDA - ME REU: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. 

Cuida-se de embargos à execução intentado por TRANSTOP 

TRANSPORTES LTDA-ME e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL, 

sustentando em sede de preliminar a conexão do presente ao feito 

revisional de contrato (88667), bem como o indeferimento de averbação 

premonitória do bem descrito na matrícula 5.327. 3. Juntou os documentos 

de ID. 19258067. 4. Em decisão interlocutória (ID. 19294352), foram 

recebidos os Embargos para discussão sem o efeito suspensivo da 

execução e ordenada a intimação da parte Embargada para impugnação. 

5. Impugnação à contestação (ID. 20434411). 6. Após, vieram os autos 

conclusos. 7. Em síntese é o relatório. 8. Fundamento e decido. 9. Cabível 

à espécie o julgamento antecipado da lide, por tratar de questão apenas 

de direito - art. 355, I, e art. 914, ambos do Código de Processo Civil. Toda 

a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos autos, 

inocorrendo a necessidade de dilação probatória. 10. Preliminarmente, 

consigno que cumpre ao magistrado, caso ache necessário, determinar a 

conexão ou a continência das ações, quando verificar causa de 

prevenção de decisões potencialmente contraditórias a respeito do mesmo 

fato. 11. Neste sentido, a jurisprudência pátria possui entendimento 

consolidado: EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS - PRIMEIRA FASE - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA CORRENTE - CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS E AÇÃO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR E 

OBJETOS DISTINTOS - A CONEXÃO DAS AÇÕES É UMA FACULDADE DO 

JULGADOR, QUANDO OBSERVADAS AS HIPÓTESES DO ART. 103 , DO 

CPC , E EXISTENTE A POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - 

REQUISITOS ATENDIDOS - LEI 10.931 /04. Apelação não provida.(TJ-SP - 

APL: 00267054620118260003 SP 0026705-46.2011.8.26.0003, Relator: 

Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 10/08/2016, 23ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/08/2016. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL EADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIOENTRE OS 

CANDIDATOS APROVADOS. DESNECESSIDADE. MERA EXPECTATIVA 

DEDIREITO À NOMEAÇÃO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. REUNIÃO DE 

PROCESSOS.FACULDADE DO MAGISTRADO. PROLAÇÃO DE DECISÕES 

INDEPENDENTES, MASHARMÔNICAS ENTRE SI. AUSÊNCIA DE NULIDADE 

PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIADE PREJUÍZO. 1. É desnecessária a 

citação de todos os demais candidatos a concurso público como 

litisconsortes passivos necessários, porquanto não há entre eles 

comunhão de interesses. Ademais, os eventuais aprovados no certame 

possuem mera expectativa de direito à nomeação, não incidindo sobre 

eles os efeitos jurídicos da decisão proferida. Precedentes. 2. Na conexão 

ou continência (art. 105 do Código de Processo Civil),a reunião dos 

processos não constitui dever do magistrado, mas sim faculdade, pois 

cabe a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, 

ou não, de processamento simultâneo das ações. 3. Destarte, por ser uma 

faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão ou a 

continência não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento 

conjunto dos feitos. Nessa situação, não há falar em nulidade processual, 

mormente se não resultar em prejuízo aos litigantes, consoante o brocardo 

pas de nullitè sansgrief. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1118918 SE 2009/0011379-6, Relator: Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2013, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2013) 12. Preenchidos os 

requisitos do art. 103 do CPC, DETERMINO a reunião do presente feito ao 

processo 88667, em tramite também neste juízo, para que ambos os 

processos tenham decisão conjunta, em razão da identidade da causa de 

pedir e pedido. 13. Determino que a Secretaria deste juízo inclua lembrete 

no sistema PJE e Apolo, vez passarão a tramitar em apenso o presente 

feito e o processo 88667. 14. O art. 917, dispõe acerca do que o 

executado poderá alegar com os embargos à execução, senão vejamos: 

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - 

inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora 

incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou 

úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - 

incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer 

matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento. 15. Havendo um dos motivos especificados acima, cabe à 

parte embargante demonstrar, nos embargos do devedor, mediante a 

produção de prova, o que não ocorreu no presente feito. 16. A defesa 

genérica, que não articule e comprove objetivamente a violação aos 

critérios legais na apuração e consolidação do crédito, é inidônea à 

desconstituição da presunção de liquidez e certeza do título executivo. 17. 

Neste diaspasão, compulsando os autos, verifico que a Embargante não 

suscitou nulidades ou argumentou sobre a falta de certeza e liquidez do 

título ou irregularidades formais do título. 18. Por tratar-se de título 

extrajudicial, torna-se exigível a partir do descumprimento de suas 

clausulas, vejamos o entendimento compartilhado pela jurisprudência 

pátria: O CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA). NÃO 

PAGAMENTO DE UMA DAS PARCELAS. 1) ALEGAÇÃO DE FALTA DE 

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

VENCIMENTO AUTOMÁTICO DAS DEMAIS. CLÁUSULA CONSTANTE DO 

INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ENTENDE NÃO TER HAVIDO A 

CONSTITUIÇÃO EM MORA E JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS COM 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. EXIGIBILIDADE DO 

TÍTULO PRESENTE. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR CARACTERIZADO. 

DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - TÍTULO EXIGÍVEL. 

RECURSO PROVIDO, COM JULGAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES 

CONFORME ARTIGO 515 § 3O DO C.P.C. O título executivo torna-se 

exigível a partir do momento do cumprimento de seu termo, que é o 

inadimplemento do devedor (art. 580, CPC). Assim, verificado o 

inadimplemento voluntário, prescrevendo o título que a partir deste 
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momento toda a dívida seria executável, é possível a execução, não 

sendo necessária notificação extrajudicial para constituição do devedor 

em mora (a qual já está caracterizada com o inadimplemento). 

2.ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA A SER APRECIADA 

EXCLUSIVAMENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, APÓS A AVALIAÇÃO 

DOS BENS. EXEGESE DO ARTIGO 685 DO C.P.C. IMPROCEDÊNCIA DOS 

EMBARGOS NESTE ASPECTO. A alegação de excesso de penhora só 

pode ser feita no processo de execução, depois da avaliação dos bens, 

mediante requerimento do interessado, e não em embargos à execução. 

3.ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL DO 

EXECUTADO. OFICIALA DE JUSTIÇA QUE CERTIFICA SER RESIDÊNCIA DO 

EXECUTADO O IMÓVEL PENHORADO. PRESUNÇÃO DE VERDADE DA 

CERTIDÃO NÃO ILIDIDA PELA EXEQÜENTE. PENHORA DO IMÓVEL QUE 

DEVE SER TORNADA INEFICAZ. SEGUIMENTO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO COM AVALIAÇÃO DOS OUTROS BENS PENHORADOS. Não 

ilidida a certidão do oficial de justiça que informa ter intimado o executado 

da penhora no próprio apartamento penhorado, certificando também que 

ali é residência do devedor, e não sendo ilidida essa certidão pelo 

exeqüente, fica certa a impenhorabilidade do imóvel, devendo ser tornada 

ineficaz o auto de penhora, na forma da lei 88009/90, porque o oficial de 

justiça goza de presunção de verdade em suas certidões.APELAÇÃO 

PROVIDA, COM JULGAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES E PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS EMBARGOS. (TJ-PR - AC: 2240133 PR Apelação Cível - 

0224013-3, Relator: Marcos de Luca Fanchin, Data de Julgamento: 

31/08/2004, Primeira Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 

17/09/2004 DJ: 6707) 19. Nota-se que um dos motivos suscitados no 

presente embargos referem-se a matéria já discutida e decidida na Ação 

Revisional do Contrato (88667), qual seja a alegação de que o bem dado 

em garantia do empréstimo é um bem de família. 20. Nenhum motivo há, 

assim, para o acolhimento dos argumentos deduzidos nos Embargos, vez 

que a parte embargante deixou de alegar a ocorrência de um dos 

requisitos previstos no rol do art. 917 do CPC. 21. Posto isso, e pelo mais 

que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, mantenho 

incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em 

apenso (1000171-73.2019.811.0039), em todos os seus efeitos. 22. 

CONDENO a Embargante, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil. 23. Translade-se cópia desta 

nos autos da Execução. 24. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações pertinentes. 25. Publique-se. Registre-se. 26. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-15.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSO CARLOS LUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000634-15.2019.8.11.0039. AUTOR(A): CLARISSO CARLOS LUCAS 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por CLARISSO 

CARLOS LUCAS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, em que se pleiteia o benefício de aposentadoria por idade rural, 

desde o requerimento administrativo (02/04/2018, NB nº 174.642.615-0, ID 

n. 22204686). Alegou que é trabalhador rural e durante toda a sua vida 

trabalhou na lavoura. Juntou procuração e documentos (ID n. 22203543). 

2. Citado, o requerido apresentou contestação (ID n. 22464785), alegando 

a ausência dos requisitos autorizadores à concessão do benefício. Por 

fim, requereu a improcedência do pedido do autor. 3. Após, ciente da 

manifestação, o autor quedou-se inerte, conforme certidão de ID n. 

23178618. 4. Em seguida, foi proferida decisão saneadora (ID n. 

24447970), sendo afastadas as preliminares arguidas, fixados os pontos 

controvertidos, deferidas as provas requeridas pelas partes e designada 

audiência de instrução e julgamento. 5. Realizada audiência de instrução e 

julgamento (ID n. 25675836), foi colhido o depoimento da testemunha 

arrolada. 6. É o breve relato. Decido. 7. Cinge-se a pretensão do autor à 

concessão da aposentadoria por idade rural, com fundamento no art. 201, 

§ 7º, inciso II da Constituição Federal, art. 48, § 1º c/c art. 143 da Lei nº 

8.213/91 e art. 51, § 1º do Decreto nº 3.048/99. 8. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade, pleiteado pela parte autora, exige a 

comprovação do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência 

previsto no artigo 142 da Lei n. 8213/91, mediante início plausível de prova 

material, legitimada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

Como requisito etário, exige-se a idade superior a 60 anos para homem e 

55 anos para mulher (artigo 48, § 1º, da Lei de Benefícios). 9. Feitas estas 

considerações passa-se a analisar o pedido do autor, tendo em vista as 

referidas condições e os elementos probatórios constantes dos autos. 10. 

Da prova documental. 11. Assim, no tocante à prova documental, deve ser 

considerado qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer 

indício acerca da atividade laboral da parte, desde que oportunamente 

corroborado pela prova testemunhal. 12. Analisando os documentos 

juntados pelo autor com a exordial, concluo que estes são aptos como 

início de prova para demonstrar a atividade rural exercida pelo autor há 

longa data. 13. No caso dos autos, a parte autora, que conta hoje com 64 

(sessenta e quatro) anos de idade, apresenta como início de prova 

material documentos carreados aos autos, como certidão de casamento, 

cédula de identidade e carteira de filiação do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, certidão de aprovação em escola rural, declaração rural de 

arrendamento, matrícula de imóvel rural, notas fiscais rurais, entre outros. 

Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, as provas materiais 

apresentadas pelo autor são suficientes para demonstrar a sua condição 

de rurícola. Com efeito, o autor comprovou através dos documentos 

carreados aos autos a profissão de lavrador. 14. Outro não é o 

entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: [..] 2. O 

requisito etário foi preenchido em 2012 (carência; 15 anos). A parte autora 

apresentou titulo eleitoral em nome próprio expedido em 1971 (fl. 16) 

certificado de cadastro de imóvel rural - 2002 (fl.21), escritura de compra 

e venda em nome de terceiro (fls.22/23), INFBEN em nome de genitora 

onde recebe aposentadoria por idade desde 07/1993 e pensão por morte 

rural desde 2001 (fl.39). A única testemunha arrolada afirma que a autora 

mora no meio rural há aproximadamente 17 anos e trabalha no meio 

rurícola para se manter (fl.53). (AC 0009100-03.2016.4.01.9199 / GO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 de 19/05/2016). 15. O que se extrai dos autos é que autor 

é lavrador, atividade da qual retirava o seu sustento e da sua família, 

caracterizando a sua condição de segurado especial. 16. Da prova 

testemunhal. 17. A intenção do legislador em exigir um início de prova não 

é outra senão o de dar um alicerce para a prova testemunhal, a fim de 

impedir a ocorrência de fraude. 18. Ao analisar a audiência de instrução 

realizada em 2019, onde foi colhido o depoimento da testemunha, tendo 

por norte artigo 442 do Código de Processo Civil, vislumbro que tal prova é 

favorável para o autor, no sentido de comprovar sua condição de 

trabalhador rural. 19. Sendo assim, verifica-se que a parte autora 

implementou os requisitos exigidos para obtenção do benefício pleiteado, 

eis que conseguiu comprovar o preenchimento do período de carência por 

meio da prova documental corroborada pela prova testemunhal. 20. Da 

carência. 21. Resta, então, a análise do prazo de carência para a 

concessão da aposentadoria por idade rural. 22. Esse tipo de 

aposentadoria não segue a regra geral do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91, 

mas sim a especial do art. 142 da mesma Lei, na qual estão estabelecidos 

os prazos do labor rural. 23. Compulsando os autos, verifica-se que o 

autor implementou os requisitos exigidos para obtenção do benefício 

pleiteado, haja vista possuir mais de 60 (sessenta) anos, conforme 

documento juntado nos autos, e exercia laboro de lavrador, conforme a 

prova material corroborada por depoimento testemunhal, sendo certo que 

comprovou o exercício de atividade rural por tempo superior ao exigido 

pela lei. A testemunha inquirida foi uníssona quanto à atividade rural 

exercida pelo autor e a família desde longa data. 24. Da qualidade de 

segurado. 25. Colaciono definição dada pelo artigo 11, inciso VII e § 1º, da 

Lei nº 8.213/91, verbis: “Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII - como segurado 

especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de 

mútua colaboração, na condição de: produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 
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comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: agropecuária 

em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou de seringueiro ou 

extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do 

caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 

atividades o principal meio de vida; pescador artesanal ou a este 

assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 

vida; e cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) 

anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas 

a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo. § 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes” (grifos nossos).”. 26. Devo 

anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

a parte desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, a 

fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo. 

27. Destarte, considerando que a parte autora comprovou ter mais de 60 

(sessenta) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário de contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurado especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido é medida que se impõe. 28. Dos Juros 

e Correção Monetária. 29. Em questão de ordem exarada pelo STF as 

ações DEPOIS da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% ao mês 

e, aplicando-se a correção monetária pelos fatores de correção o INPC. 

30. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

CLARISSO CARLOS LUCAS, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário. 31. CONCEDO o benefício de aposentadoria 

rural por idade, desde a data do indeferimento do requerimento 

administrativo, juntado pela parte autora em ID n. 22204686. 32. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos termos do 

entendimento do Superior Tribunal Federal-; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 33. Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. 34. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. 35. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença e, após, proceda-se com a liquidação da 

sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) 

salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, arquivem-se os 

autos. Às providências. 36. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 
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Vistos. 1. Assis José de Medeiros, qualificado nos autos, ajuizou a 

presente Ação Previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, alegando, em síntese, que exerceu função rural, nos 

períodos indicados na exordial, e que a requerida deixou de reconhecer o 

tempo de labor, bem como, posteriormente veio a exercer atividade 

urbana, de maneira que computando os períodos requer a aposentadoria 

híbrida. 2. Juntou documentos (ID n. 24376871). 3. Citada, a Autarquia 

apresentou contestação e juntou documentos (ID n. 25423117). 4. 

Impugnação a contestação em ID n. 26519514. 5. Audiência de Instrução e 

julgamento realizada em 23 de janeiro de 2020. 6. Vieram os autos 

conclusos. 7. É o relatório. Fundamento e Decido. 8. Pretende o autor obter 

provimento judicial assegurando-lhe a aposentadoria por idade, na 

qualidade de segurado especial rural e urbano, ao que se opõe o INSS. 9. 

Trata-se da aposentadoria híbrida, consistente na possibilidade do 

trabalhador se aposentar quando atingida a idade ou o período de 

contribuição exigido em lei, somando-se os períodos laborados em 

atividade rural e urbana, ou seja, computando o tempo de contribuição 

urbana com o tempo de exercício de atividade rural. 10. A idade mínima a 

ser considerada é de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 

de 60 (sessenta) anos, se mulher, ou seja, equiparando-se ao trabalhador 

urbano no requisito etário. 11. Nesta senda, tendo o segurado deixado de 

exercer atividade rural e não implementado o requisito da idade, perderia a 

qualidade de segurado rural e não poderia mais requerer o benefício 

eminentemente rural. 12. No entanto, a referida Lei ressalta que o 

segurado pode utilizar-se de tempo urbano para completar a carência da 

aposentadoria por idade rural. O tempo de serviço rural, ainda que remoto 

e descontínuo anterior ao advento da Lei 8.213/1991 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições, nos termos do art. 48, § 3°, da Lei 8.213/1991, seja qual for 

a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo. 13. No caso em tela, verifico que a situação 

do autor amolda-se àquela prevista no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/91 

(incluído pela Lei nº 11.718/2008), em que os trabalhadores rurais poderão 

somar tempo rural e urbano para cumprimento de carência. 14. Sobre a 

matéria, os seguintes precedentes: [...] 8. Apelação provida, para reformar 

a sentença e condenar o INSS a: a) incluir no cálculo do tempo de 

contribuição da autora, inclusive para fins de carência, os períodos de 

atividade rural de 01/11/1972 a 31/10/1977 e de 01/01/1986 a 31/12/1989; 

b) conceder à autora aposentadoria por idade híbrida, bem como a pagar 

as diferenças vencidas desde 22/07/2010 (DIB), acrescidas de correção 

monetária, juros de mora e honorários advocatícios, nos termos acima 

especificados. (AC 0046510-37.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

UBIRAJARA TEIXEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ 

DE FORA, e-DJF1 de 07/11/2017). [...] 3. Com as alterações introduzidas 

pela Lei 11.718, de 20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 

48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de 

períodos que não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por 

idade. Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Assim, como a lei não 

trouxe nenhuma distinção acerca de qual seria a atividade a ser exercida 

pelo segurado no momento imediatamente anterior ao requerimento, tem-se 

como infundada a tese de que o cômputo de labor urbano e rural de forma 

conjunta apenas é possível quando a atividade rurícola tenha sido 

exercida por último." (AgRg no REsp 1.477.835-PR, Segunda Turma, DJe 

20/5/2015. REsp 1.476.383-PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 

1º/10/2015, DJe 8/10/2015). (AC 0025706-43.2015.4.01.9199 / RO, Rel. 

JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 07/11/2017). [...] 11. Apelação 

parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida, para 

se deferir à parte autora a aposentadoria por idade de trabalhador urbano 

no lugar da aposentadoria por idade híbrida e se alterar o início do 

benefício, fixando-o na data da citação (itens 5, 6 e 7). Sentença 

parcialmente reformada. Tutela específ ica ajustada. (AC 

0008232-88.2017.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CRISTIANO 

MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA 

BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017). 15. Ainda que a aposentadoria por tempo 

de contribuição tenha sido extinta com o advento da Emenda 

Constitucional de n° 103/2019, a análise dos requisitos para a concessão 

da aposentadoria da autora será feita de acordo com a legislação vigente 

quando da data do requerimento administrativo. 16. Quando ao cômputo do 

tempo de trabalho rural para fins de aposentaria urbana por tempo de 

contribuição, prescreve o art. 55, § 2°, da Lei 8.213/1991 que “O tempo de 

serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência 

desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das 

contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, 
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conforme dispuser o Regulamento”. No mesmo sentido, se posicionou o 

Superior Tribunal de Justiça quando do estabelecimento da tese fixada 

quando do julgamento do tema 1007 supramencionado. 17. Preceitua o § 

3° do mesmo dispositivo legal que a comprovação de atividade rural “só 

produzirá efeito quando for baseada em início de prova material 

contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente 

testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, na forma prevista no regulamento”. 18. Ademais, no caso em tela 

versa sobre a nova regra de pontuação, da fórmula 85/95 progressiva. 

Pela Lei n. 13.183, o cálculo levará em consideração o número de pontos 

alcançados somados a idade e o tempo de contribuição do segurado, 

assim, alcançados os pontos necessários, será possível receber o 

benefício integral, sem aplicar o fator previdenciário. 19. Neste viés, a 

parte autora teria o direito à aplicação do disciplinado no artigo 29-C da Lei 

n. 8.213/1991, com a redação introduzida pela Medida Provisória n. 

676/1015, posteriormente convertida na Lei n. 11.183/2015, que assim 

estabelece: Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a 

aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência 

do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total 

resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas 

as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for: (Incluído pela 

Lei nº 13.183, de 2015) I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se 

homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; 

ou (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015); II - igual ou superior a oitenta e 

cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 

trinta anos. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015); § 1º Para os fins do 

disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de 

tempo de contribuição e idade. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015); § 2º 

As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão 

majoradas em um ponto em: (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015); I - 31 de 

dezembro de 2018; (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015); II - 31 de 

dezembro de 2020; (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015); III - 31 de 

dezembro de 2022; (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015); IV - 31 de 

dezembro de 2024; e (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015); V - 31 de 

dezembro de 2026. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015); § 3º Para efeito 

de aplicação do disposto no caput e no § 2º, o tempo mínimo de 

contribuição do professor e da professora que comprovarem 

exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação 

infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, trinta e 

vinte e cinco anos, e serão acrescidos cinco pontos à soma da idade com 

o tempo de contribuição. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015). § 4º Ao 

segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de 

que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria será assegurado o 

direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do 

cumprimento do requisito nos termos deste artigo. (Incluído pela Lei nº 

13.183, de 2015)(grifei). 20. Deste modo, para a regra 85/95, a soma 

sempre considera o tempo mínimo de contribuição exigido, ou seja, 30 

anos (mulher) e 35 anos (homem), beneficiando aqueles que começaram a 

trabalhar mais cedo, mas possuam longa expectativa de sobrevida. 21. 

Neste sentido, a jurisprudência tem se manifestado sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO SEM INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. 

APLICAÇÃO DA REGRA 85/95. DIREITO NOVO SURPERVENIENTE AO 

CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. ALTERAÇÃO 

DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO PARA CONCESSÃO NA FORMA MAIS 

BENÉFICA. 1. Hipótese em que, no momento do requerimento 

administrativo, não poderia antever o segurado o advento da alteração 

legislativa do artigo 29-C da Lei 8.213/91, com redação introduzida pela MP 

676 de 18/06/15, ocorrida de forma superveniente durante o curso do 

processo administrativo ou judicial que culminou por conceder o benefício 

de aposentadoria por tempo de contribuição. 2. A nova regra de 

pontuação – fórmula 85/95-, em sendo mais benéfica, incide nos termos 

da lei que a instituiu, e que expressamente contempla os segurados que 

atingiram os requisitos para aposentadoria – ainda que em momento 

anterior a alteração legislativa-, mas tiveram o direito ao benefício 

efetivamente reconhecido (administrativa ou judicialmente) após a vigência 

da Medida Provisória n. 676/2015, com procedimento administrativo ou 

judicial ainda em curso, porque, neste caso, deveria ter o administrador ou 

julgador atentado para a forma mais vantajosa de concessão, uma vez 

que a lei nova autoriza o cálculo do beneficio a ser implantado na 

respectiva vigência, pela forma mais benéfica, desde que atingidos os 

requisitos legais para aposentadoria. 3. Incidência, por similitude, do 

precedente RCI Nº. 5045891-88.2016.4.04.7100/RS, Rel. Juíza Federal 

Jacqueline Michels Bilhalva, D.J. 09/05/2017. 4. Recurso provido. (TRF-4 – 

R E C U R S O  C Í V E L :  5 0 0 2 5 4 5 5 5 2 0 1 5 4 0 4 7 1 2 2  R S 

5002545-55.2015.404.7122, Relator: Susana Sbrogio Galia, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS).” 

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBARADO POR PROVA TESTEMUNHAL. LABOR RURAL 

A PARTIR DOS 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. REGRA “85/95. NÃO 

INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO 

BENEFÍCIO. I - Conforme entendimento desta 10ª Turma é possível a 

averbação de atividade rural, a partir dos doze anos de idade, uma vez 

que a Constituição da República de 1967, no artigo 158, inciso X, passou a 

admitir ter menor com 12 anos aptidão física para o trabalho braçal. II – A 

orientação colegiada é pacífica no sentido de que razoável início de prova 

material não se confunde com a prova plena, ou seja, constitui indício que 

deve ser complementado pela prova testemunhal quanto a totalidade do 

interregno que se pretende ver reconhecido. Portanto, o documento 

apresentado, complementado por prova testemunhal idônea, comprovam o 

labor rural antes das datas neles assinaladas. III – Os alegados períodos 

de atividade rural, sem registro em carteira profissional, posteriores a 

31.10.1991 apenas poderiam ser reconhecidos para fins de aposentadoria 

por tempo de serviço mediante prévio recolhimento das respectivas 

contribuições, conforme § 2º do artigo 55 da Lei n. 8.213/91 c/c disposto 

no caput do art. 161 do Decreto 356 de 07.12.1991 (DOU 09.12.1991). IV – 

Ante o conjunto probatório, reconhecido o labor do autor na condição de 

rurícola, sem registro em carteira, nos períodos de 31.05.1970 a 

15.10.1978 e de 01.01.1987 a 31.10.1991, devendo ser procedida a 

contagem de tempo de serviço cumprido nos citados interregnos, 

independentemente do recolhimento das respectivas contribuições 

previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, 

parágrafo 2º, da Lei 8.213/91. V – A Medida Provisória n. 676, de 

17.06.2015(DOU de 18.06.2015), convertida no Lei n. 13.183, de 

04.11.2015 (DOU , de 05.11.2015), inseriu o artigo 29-C na Lei n. 8.213/91 

e criou hipótese de opção pela não incidência do fator previdenciário, 

denominado “regra 85/95”, quando, preenchidos os requisitos para a 

aposentadoria por tempo de contribuição, a soma da idade do segurado e 

de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, for: a) igual ou 

superior a 95 (noventa e cinco pontos), se homem, observando o tempo 

mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; b) igual ou superior a 85 

(oitenta e cinco pontos), se mulher, observando o tempo mínimo de 

contribuição de trinta anos. VI – O autor totaliza 38 anos, 07 meses e 26 

dias de tempo de serviço até 12.09.2016 e, contando com 58 anos e 03 

meses de idade na data do requerimento administrativo (12.09.2016), 

atinge 96 pontos, suficientes para a obtenção de aposentadoria por tempo 

de contribuição sem a aplicação do fator previdenciário. VII – Nos termos 

do caput do artigo 497 do novo Código de Processo Civil, determinada a 

imediata implantação do benefício. VIII – Apelação da parte autora 

parcialmente provida. (TRF-3 – AC: 00151152220174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, Data do Julgamento: 

08/08/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 

18/08/2017)”. 22. Destarte, quanto às provas documentais, constato que a 

parte autora apresentou os documentos em ID n. 24376871, os 

documentos apresentados, por si só, não servem como PROVA robusta 

do trabalho rural, mas sim como mero INÍCIO DE PROVA MATERIAL, 

contudo, tal início de prova material foi corroborado, de forma impecável, 

por robusta prova testemunhal, onde em ID n. 28474902, as testemunhas 

esclareceram quaisquer dúvidas e complementaram toda prova judicial. 

23. Assim a robusta prova testemunhal aliada à documental demonstram 

efetivamente que o requerente exerceu atividade rural, que somada ao 

período de atividade urbana perfaz um total superior a 35 anos levando em 

conta a idade de 65 (sessenta e cinco) anos do autor na data da 

propositura da ação é de rigor sua procedência. 24. Dos juros e correção 

monetária. 25. Cumpre salientar que, este serão devido conforme a 

questão de ordem exarada pelo STF na ADI 4357 este se pronunciou da 

seguinte forma: [...] 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os 

créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários 

deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública 

corrige seus créditos tributários (destaquei). 26. Pelo exposto, JULGO 
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PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a presente ação para 

CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

CONCEDER o benefício de aposentadoria híbrida à autora, desde a data do 

requerimento administrativo (ID n. 24377790), devendo a renda mensal ser 

apurada nos moldes do art. 29, II, da Lei n. 8.213/1991, inclusive 13° 

(décimo terceiro) salário. 27. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. 28. Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 29. 

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001. 30. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor 

das parcelas vencidas nos termos da Súmula 111 do STJ. 31. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito e, após proceda-se 

com a liquidação da sentença e, desde que o valor da condenação não 

ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC 

não haverá remessa necessária. 32. Publique-se. 33. Registre-se (art. 

317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI). 34. I. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000873-19.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ELIANE FEDERIGI CORREIA 

REQUERIDO: ODAIR GOMES DOS SANTOS Vistos. 1. Redesigno audiência 

para tentativa de conciliação para o dia mais próximo da pauta, qual seja, 

dia 07 de abril de 2020, às 14h00min. 2. DETERMINO que a parte requerida 

seja citada pelo correio, com fulcro no art. 244 do CPC. 3. Consigno que a 

citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 (vinte) dias da 

data em que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o 

art. 334 do Código de Processo Civil. 4. Cientifique o procurador da parte 

autora constituído para a profícua realização do ato [art. 334, §10°, do 

CPC]. 5. Afirmo, ainda, que o não comparecimento justificado das partes a 

presente oralidade, o presente feito será extinto, sem resolução do mérito, 

conforme dispõe o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 

6. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo 

legal, a ser contado da realização da audiência (art. 335, I, do Código de 

Processo Civil). 7. Notifique-se o Ministério Público. 8. Cumpra-se. 9. 

Expeça o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000739-89.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000739-89.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA REQUERIDO: RONEI DOS SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, com pedido de liminar, fundamentada no Dec. Lei 911/69, 

proposta pelo ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA, em desfavor de Ronei dos Santos, ambos qualificados nos autos. 

2. Recebo a inicial, por estarem presentes todos os requisitos exigidos em 

Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil. 3. DEFIRO liminarmente a 

medida requerida na petição inicial. 4. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem em mãos do representante da parte 

autora. 5. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo: a) 

Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, R$ 3.147,85 (três mil, cento 

e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). acrescidos das 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do 

Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus representado pela alienação fiduciária; b) Em quinze dias, 

apresentar resposta, mesmo se houver pagado a dívida, hipótese em que 

pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a restituição do 

indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e não havendo 

pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69). 

6. Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil. 7. Neste pórtico, comprovada a mora e inadimplemento 

do devedor, com arrimo no § 9º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde 

já determino a restrição do bem, cujo resultado segue anexo a presente 

decisão. 8. Noutro giro, restando frutífera a apreensão, deverá a parte 

autora retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, a parte 

requerida deverá entregar a documentação do bem apreendido, devendo 

ser constato no mandado, conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do 

Decreto-Lei nº 911/69. 9. Por fim, caso não se concretize a busca e 

apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, intime-se o requerente 

para manifestar sobre eventual conversão do feito em ação executiva, 

conforme dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. 10. Intime-se. 11. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000510-32.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. S. Z. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000510-32.2019.8.11.0039. REQUERENTE: HELIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: LENIZE TEREZINHA SCOLARO ZAMPRONIO Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora, por seu patrocinador legal, via DJE, para 

manifestar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. 2. Após, decorrido o prazo, façam-me aos autos conclusos. 

3. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000656-73.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000656-73.2019.8.11.0039. REQUERENTE: CONSTRUTORA ROBERTO 

BRAGA LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO 

MARCOS 1. Vistos. 2. Defiro o pleito retro e suspendo o processo pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para promover o prosseguimento do feito, no prazo de (quinze) 

dias, sob pena de extinção. 4. Expeça o necessário. São José dos Quatro 
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Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000656-73.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000656-73.2019.8.11.0039. REQUERENTE: CONSTRUTORA ROBERTO 

BRAGA LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO 

MARCOS 1. Vistos. 2. Defiro o pleito retro e suspendo o processo pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para promover o prosseguimento do feito, no prazo de (quinze) 

dias, sob pena de extinção. 4. Expeça o necessário. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-55.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - 700.164.531-15 (PROCURADOR)

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000308-55.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS DE SA PROCURADOR: MATHEUS TOSTES CARDOSO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

1. Vistos. 2. Tendo em vista a manifestação do perito quanto ao não 

comparecimento da parte autora ao exame, bem como que a perícia é ato 

fundamental para o deslinde do feito, DETERMINO o agendamento de novo 

exame pericial na data mais próxima possível. 3. Consigno que, se caso a 

parte autora vier a faltar novamente, sem apresente justificativa e/ou 

motivo admissível, terá que arcar com os honorários periciais. 4. Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do Código de Processo Civil, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 5. Após, volvam-me para 

ulteriores deliberações. 6. Intimem-se. 7. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 06 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000243-26.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000243-26.2020.8.11.0039. REQUERENTE: EDSON DA SILVA 

REQUERIDO: ANDRA TOLOMEU Vistos. 1. Tendo em vista que a petição 

inicial não preencheu os requisitos estabelecidos no art. 319 do Código de 

Processo Civil, determino que a parte autora proceda com a emenda no 

prazo de 15 (quinze) dias para o fim de: a) Juntar aos autos cópia 

Declaração de União Estável, devidamente assinada pelas partes 

litigantes, ressalvada as especificidades no caso a serem analisadas. 2. 

Cientifique-se na oportunidade a autora que o não cumprimento 

ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 

321, parágrafo único, CPC. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 06 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000001-04.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000001-04.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ALDEIR MIGUEL DE OLIVEIRA 

PEREIRA REQUERIDO: INSS CÁCERES Vistos. 1. Aldeir Miguel de Oliveira 

Pereira ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, visando o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, conforme fatos e fundamentos alegados na 

inicial. 2. Alega, em apertada síntese, que esteve em gozo do benefício de 

Auxílio-Doença, espécie 31, de nº 618.519.360-8 da data de 01/12/2016 a 

05/09/2017, o qual foi cessado pelo Requerido. 3. Junto à inicial, acostou 

os documentos (ID n. 17360153). 4. A decisão de ID n. 18019375, 

indeferiu a antecipação de tutela, deferindo ao autor os benefícios da 

gratuidade da justiça e determinou o agendamento de perícia médica. 5. 

Citado, contestou o réu (ID n. 19275115), sustentando que o autor não 

preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício. 6. 

Impugnada a contestação no ID. 19673024. 7. Laudo médico pericial 

protocolado em ID n. 21929071. 8. Após, vieram os autos conclusos. 9. É 

o breve relato. Decido. 10. Trata-se de pedido de restabelecimento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença, e subsequente a 

aposentadoria por invalidez formulada pelo requerente, que aduz estar 

incapacitado para o trabalho. 11. De acordo com artigo 59 da Lei n° 

8.213/91, são requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença: 1. 

Carência exigida (12 contribuições); 2. Qualidade de segurado do autor; 3. 

Estar incapacitado por mais de 15 (quinze) dias para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. 12. No mesmo sentido para a 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Assim, 

a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é 

meramente circunstancial, dependente do grau de incapacidade do 

segurado. A primeira é temporária. A outra é permanente. 13. Na 

discussão do primeiro e segundo requisitos não há divergência entre as 

partes, pois até 05/09/2017 o autor esteve em gozo do benefício 

auxílio-doença. 14. Resta-nos, contudo, a análise do terceiro requisito, 

qual seja, o estado de saúde do autor, se é ele portador de enfermidade 

que o torne incapaz – impossibilita a reabilitação – para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. 15. O laudo pericial produzido, 

conclui-se o Sr. Perito que: Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se a presença de incapacidade laboral total e permanente devido a 

processo degenerativo osteomuscular generalizado. Diagnósticos: 

(Osteo) artrose primária generalizada (CID 10 M15.0), Outras artroses (CID 

10 M19), Monoplegia do membro superior (CID 10 G83.2), Outros 

transtornos de discos intervertebrais (CID 10 M51), Lumbago com ciática 

(CID 10 M54.4), Dor articular (CID 10 M25.5), Mialgia (CID 10 M79.1) e 

Lesões do ombro (CID 10 M75). Conclui-se a impossibilidade de exercer 

atividades laborais habituais sem prognóstico de melhora devido ao 

aspecto crônico degenerativo, são anos de tratamento com piora e 
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progressão dos sintomas. As conclusões do perito não foram maculadas 

por provas em sentido contrário. O perito nomeado é de confiança do 

Juízo, não havendo razões que o desabonem. 16. Assim, o 

restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença e sua posterior 

conversão em Aposentadoria por Invalidez é medida que se impõe. 17. 

Dos Juros e Correição Monetária. 18. Em questão de ordem exarada pelo 

STF as ações DEPOIS da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% 

ao mês e, aplicando-se a correção monetária pelos fatores de correção o 

INPC. 19. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por Aldeir Miguel de Oliveira para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a RESTABELECER o 

benefício de Auxílio-Doença ao requerente consistente numa renda 

mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data da cessação, ou seja, 05/09/2017 e 

CONDENAR o réu para CONVERTER o benefício Auxílio-Doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13° (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 28 de junho de 2019. 20. Acaso não 

implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 21. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 22. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 23. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 24. Não havendo outro 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 25. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 26. Ás 

providências São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000001-04.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000001-04.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ALDEIR MIGUEL DE OLIVEIRA 

PEREIRA REQUERIDO: INSS CÁCERES Vistos. 1. Aldeir Miguel de Oliveira 

Pereira ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, visando o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, conforme fatos e fundamentos alegados na 

inicial. 2. Alega, em apertada síntese, que esteve em gozo do benefício de 

Auxílio-Doença, espécie 31, de nº 618.519.360-8 da data de 01/12/2016 a 

05/09/2017, o qual foi cessado pelo Requerido. 3. Junto à inicial, acostou 

os documentos (ID n. 17360153). 4. A decisão de ID n. 18019375, 

indeferiu a antecipação de tutela, deferindo ao autor os benefícios da 

gratuidade da justiça e determinou o agendamento de perícia médica. 5. 

Citado, contestou o réu (ID n. 19275115), sustentando que o autor não 

preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício. 6. 

Impugnada a contestação no ID. 19673024. 7. Laudo médico pericial 

protocolado em ID n. 21929071. 8. Após, vieram os autos conclusos. 9. É 

o breve relato. Decido. 10. Trata-se de pedido de restabelecimento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença, e subsequente a 

aposentadoria por invalidez formulada pelo requerente, que aduz estar 

incapacitado para o trabalho. 11. De acordo com artigo 59 da Lei n° 

8.213/91, são requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença: 1. 

Carência exigida (12 contribuições); 2. Qualidade de segurado do autor; 3. 

Estar incapacitado por mais de 15 (quinze) dias para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. 12. No mesmo sentido para a 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Assim, 

a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é 

meramente circunstancial, dependente do grau de incapacidade do 

segurado. A primeira é temporária. A outra é permanente. 13. Na 

discussão do primeiro e segundo requisitos não há divergência entre as 

partes, pois até 05/09/2017 o autor esteve em gozo do benefício 

auxílio-doença. 14. Resta-nos, contudo, a análise do terceiro requisito, 

qual seja, o estado de saúde do autor, se é ele portador de enfermidade 

que o torne incapaz – impossibilita a reabilitação – para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. 15. O laudo pericial produzido, 

conclui-se o Sr. Perito que: Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se a presença de incapacidade laboral total e permanente devido a 

processo degenerativo osteomuscular generalizado. Diagnósticos: 

(Osteo) artrose primária generalizada (CID 10 M15.0), Outras artroses (CID 

10 M19), Monoplegia do membro superior (CID 10 G83.2), Outros 

transtornos de discos intervertebrais (CID 10 M51), Lumbago com ciática 

(CID 10 M54.4), Dor articular (CID 10 M25.5), Mialgia (CID 10 M79.1) e 

Lesões do ombro (CID 10 M75). Conclui-se a impossibilidade de exercer 

atividades laborais habituais sem prognóstico de melhora devido ao 

aspecto crônico degenerativo, são anos de tratamento com piora e 

progressão dos sintomas. As conclusões do perito não foram maculadas 

por provas em sentido contrário. O perito nomeado é de confiança do 

Juízo, não havendo razões que o desabonem. 16. Assim, o 

restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença e sua posterior 

conversão em Aposentadoria por Invalidez é medida que se impõe. 17. 

Dos Juros e Correição Monetária. 18. Em questão de ordem exarada pelo 

STF as ações DEPOIS da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% 

ao mês e, aplicando-se a correção monetária pelos fatores de correção o 

INPC. 19. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por Aldeir Miguel de Oliveira para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a RESTABELECER o 

benefício de Auxílio-Doença ao requerente consistente numa renda 

mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data da cessação, ou seja, 05/09/2017 e 

CONDENAR o réu para CONVERTER o benefício Auxílio-Doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13° (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 28 de junho de 2019. 20. Acaso não 

implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 21. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 22. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 23. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 24. Não havendo outro 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 25. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 26. Ás 

providências São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000241-90.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE QUINTANA FILHO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Trata-se de pedido de manutenção/restabelecimento de benefício 

(aposentadoria por invalidez) concedido por força de sentença judicial 

transitada em julgado, bem como que este seja convertido em 

Aponsetadoria por Invalidez. 2. Alega, em resumo, que a requerente está 

em gozo do benefício de Aposentadoria por Invalidez, espécie 32, de nº 

536.126.217-6, com data de cessação para o dia 01/06/2020, onde seu 

benefício será recebido de forma gradativa (Mensalidade de 

Recuperação), receberá normalmente de forma integral dentro de 06 

(seis) meses, logo após esse período, seu benefício será reduzido nos 

próximos seis meses em 50% (cinquenta por cento), e após, também será 

reduzido por igual período de 06 (seis) meses em 75% (setenta e cinco 

por cento), ao término do qual cessará definitivamente. 3. Devidamente 

citado, o INSS apresentou contestação em ID. 20356702. 4. Impugnação à 

contestação acostada em ID. 21019709. 5. Perícia realizada em 26 de julho 

de 2019 – ID. 22686535. 6. Vieram os autos conclusos. 7. É o relatório. 8. 

Fundamento e decido. 9. O caso em análise se amolda às inovações 

introduzidas pela Lei 13.457/2017 à Lei 8.213/1991, que passou a 

estabelecer em seu texto que a Autarquia Federal requerida pode 

convocar a qualquer tempo o segurado aposentado por invalidez para 

inspeção de saúde: Art. 43 [...]. § 4º O segurado aposentado por invalidez 

poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições 

que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 

pela Lei nº 13.457/2017). 10. No entanto, o artigo 101, §1º da Lei 

8.213/1991 traz duas exceções à regra, dispensando da necessidade de 

submissão aos exames médicos periódicos as pessoas que tiverem mais 

de 55 anos de idade e que já estejam com a invalidez há mais de 15 anos; 

ou as pessoas que tiverem mais de 60 anos (não importando, neste caso, 

o tempo de invalidez). In verbis: Art. 101. [...] § 1º O aposentado por 

invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade 

estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo: I - após 

completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando 

decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por 

invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou II - após completarem 

sessenta anos de idade. 11. Consigne-se, por oportuno, que mesmo nos 

casos acima citados pelo artigo 101,§1º, da Lei 8.213/1991 o segurado 

permanece obrigado a fazer o exame médico periódico caso se enquadre 

em qualquer das situações dispostas nos incisos I, II e III do mesmo 

parágrafo. 12. Compulsando os autos, é possível verificar que o caso se 

amolda à questão tratada pela Lei 8.213/1991, visto que a autora teve 

pedido de o beneficio de Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 

julgado procedente por sentença judicial, contudo, o requerido agendou 

data para cessação do benefício, sendo 11/06/2019. 13. Outrossim, 

nota-se que a parte autora recebe o benefício há mais de 15 (quinze) 

anos, sendo indevida a cessação do seu benefício, nos moldes do art. 

101, §1º da Lei 8.213/1991. 14. Em razão do exposto, a manutenção do 

benefício à parte autora é medida que se impõe. 15. No que concerne ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, consigno que é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer 

atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que 

integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. 16. Denota-se ainda que a incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial, de acordo com o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 

8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. A 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.” “§ 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. 17. Deste modo, é necessário que 

a invalidez seja TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o 

segurado ser reabilitado para exercer outra atividade laborativa, 

compatível com sua condição de saúde. Assim, conclui-se que se a 

invalidez for parcial e for possível a reabilitação do segurado em outra 

atividade, não será concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, 

se a invalidez for parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar 

inviável deverá ser concedida a aposentadoria por invalidez. 18. A 

avaliação da invalidez e da (im)possibilidade de reabilitação deverá ser 

feita com base nas peculiaridades do caso concreto, levando-se em 

consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do 

segurado (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 9/4/2013). 19. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU 

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve 

analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão 

de aposentadoria por invalidez”. 20. Por fim, a jurisprudência do STJ é 

firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 21. Nesse sentido, o médico perito 

em seu laudo concluiu que; Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente para 

a prática da atividade habitual do autor de lavrador. Diagnósticos: 

Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia (CID10 M51.1), dorsopatia não especificada (CID10 M53.9), 

Lombalgia (CID 10 M54.4). Conclui-se a necessidade de realizar tratamento 

com uso de medicação específico, fisioterapia e acompanhamento médico. 

Atualmente não realiza tratamento de forma adequada sendo que o 

mesmo, a depender da adesão, poderá beneficiar sua saúde física e 

emocional. A incapacidade laboral, utilizando a tabela de Ignácio Waisberg 

(tabela argentina), fica definida entre 25-35% de forma global como uma 

lombociatalgia de repercussões clínicas e radiológicas. 22. No que 

concerne ao benefício de Aposentadoria por invalidez, verifico que a 

autora faz jus, uma vez que possui idade avancçada (58 anos), bem como 

o laudo pericial evidenciou a gravidade das doenças diagnosticadas, 

concluindo na impossibilidade de reabilitação. 23. Dos Juros e Correição 

Monetária. 24. Em questão de ordem exarada pelo STF as ações DEPOIS 

da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% ao mês e, aplicando-se 

a correção monetária pelos fatores de correção o INPC. 25. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora e, considerando que o benefício de Auxílio 

Doença ainda não fora cessado, DETERMINO que a parte requerida se 

abstenha de cessá-lo, CONVERTENDO o benefício auxilio doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, qual seja, 26/07/2019. 26. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos termos do 

entendimento do Superior Tribunal Federal-; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 27. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 28. Não havendo outro 
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recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 29. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 30. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 31. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. 32. Ás providências. 33. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 

de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000241-90.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE QUINTANA FILHO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Trata-se de pedido de manutenção/restabelecimento de benefício 

(aposentadoria por invalidez) concedido por força de sentença judicial 

transitada em julgado, bem como que este seja convertido em 

Aponsetadoria por Invalidez. 2. Alega, em resumo, que a requerente está 

em gozo do benefício de Aposentadoria por Invalidez, espécie 32, de nº 

536.126.217-6, com data de cessação para o dia 01/06/2020, onde seu 

benefício será recebido de forma gradativa (Mensalidade de 

Recuperação), receberá normalmente de forma integral dentro de 06 

(seis) meses, logo após esse período, seu benefício será reduzido nos 

próximos seis meses em 50% (cinquenta por cento), e após, também será 

reduzido por igual período de 06 (seis) meses em 75% (setenta e cinco 

por cento), ao término do qual cessará definitivamente. 3. Devidamente 

citado, o INSS apresentou contestação em ID. 20356702. 4. Impugnação à 

contestação acostada em ID. 21019709. 5. Perícia realizada em 26 de julho 

de 2019 – ID. 22686535. 6. Vieram os autos conclusos. 7. É o relatório. 8. 

Fundamento e decido. 9. O caso em análise se amolda às inovações 

introduzidas pela Lei 13.457/2017 à Lei 8.213/1991, que passou a 

estabelecer em seu texto que a Autarquia Federal requerida pode 

convocar a qualquer tempo o segurado aposentado por invalidez para 

inspeção de saúde: Art. 43 [...]. § 4º O segurado aposentado por invalidez 

poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições 

que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 

pela Lei nº 13.457/2017). 10. No entanto, o artigo 101, §1º da Lei 

8.213/1991 traz duas exceções à regra, dispensando da necessidade de 

submissão aos exames médicos periódicos as pessoas que tiverem mais 

de 55 anos de idade e que já estejam com a invalidez há mais de 15 anos; 

ou as pessoas que tiverem mais de 60 anos (não importando, neste caso, 

o tempo de invalidez). In verbis: Art. 101. [...] § 1º O aposentado por 

invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade 

estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo: I - após 

completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando 

decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por 

invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou II - após completarem 

sessenta anos de idade. 11. Consigne-se, por oportuno, que mesmo nos 

casos acima citados pelo artigo 101,§1º, da Lei 8.213/1991 o segurado 

permanece obrigado a fazer o exame médico periódico caso se enquadre 

em qualquer das situações dispostas nos incisos I, II e III do mesmo 

parágrafo. 12. Compulsando os autos, é possível verificar que o caso se 

amolda à questão tratada pela Lei 8.213/1991, visto que a autora teve 

pedido de o beneficio de Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 

julgado procedente por sentença judicial, contudo, o requerido agendou 

data para cessação do benefício, sendo 11/06/2019. 13. Outrossim, 

nota-se que a parte autora recebe o benefício há mais de 15 (quinze) 

anos, sendo indevida a cessação do seu benefício, nos moldes do art. 

101, §1º da Lei 8.213/1991. 14. Em razão do exposto, a manutenção do 

benefício à parte autora é medida que se impõe. 15. No que concerne ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, consigno que é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer 

atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que 

integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. 16. Denota-se ainda que a incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial, de acordo com o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 

8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. A 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.” “§ 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. 17. Deste modo, é necessário que 

a invalidez seja TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o 

segurado ser reabilitado para exercer outra atividade laborativa, 

compatível com sua condição de saúde. Assim, conclui-se que se a 

invalidez for parcial e for possível a reabilitação do segurado em outra 

atividade, não será concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, 

se a invalidez for parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar 

inviável deverá ser concedida a aposentadoria por invalidez. 18. A 

avaliação da invalidez e da (im)possibilidade de reabilitação deverá ser 

feita com base nas peculiaridades do caso concreto, levando-se em 

consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do 

segurado (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 9/4/2013). 19. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU 

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve 

analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão 

de aposentadoria por invalidez”. 20. Por fim, a jurisprudência do STJ é 

firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 21. Nesse sentido, o médico perito 

em seu laudo concluiu que; Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente para 

a prática da atividade habitual do autor de lavrador. Diagnósticos: 

Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia (CID10 M51.1), dorsopatia não especificada (CID10 M53.9), 

Lombalgia (CID 10 M54.4). Conclui-se a necessidade de realizar tratamento 

com uso de medicação específico, fisioterapia e acompanhamento médico. 

Atualmente não realiza tratamento de forma adequada sendo que o 

mesmo, a depender da adesão, poderá beneficiar sua saúde física e 

emocional. A incapacidade laboral, utilizando a tabela de Ignácio Waisberg 

(tabela argentina), fica definida entre 25-35% de forma global como uma 

lombociatalgia de repercussões clínicas e radiológicas. 22. No que 

concerne ao benefício de Aposentadoria por invalidez, verifico que a 

autora faz jus, uma vez que possui idade avancçada (58 anos), bem como 

o laudo pericial evidenciou a gravidade das doenças diagnosticadas, 

concluindo na impossibilidade de reabilitação. 23. Dos Juros e Correição 

Monetária. 24. Em questão de ordem exarada pelo STF as ações DEPOIS 
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da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% ao mês e, aplicando-se 

a correção monetária pelos fatores de correção o INPC. 25. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora e, considerando que o benefício de Auxílio 

Doença ainda não fora cessado, DETERMINO que a parte requerida se 

abstenha de cessá-lo, CONVERTENDO o benefício auxilio doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, qual seja, 26/07/2019. 26. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos termos do 

entendimento do Superior Tribunal Federal-; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 27. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 28. Não havendo outro 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 29. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 30. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 31. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. 32. Ás providências. 33. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 

de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000241-90.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE QUINTANA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000241-90.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE QUINTANA FILHO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Trata-se de pedido de manutenção/restabelecimento de benefício 

(aposentadoria por invalidez) concedido por força de sentença judicial 

transitada em julgado, bem como que este seja convertido em 

Aponsetadoria por Invalidez. 2. Alega, em resumo, que a requerente está 

em gozo do benefício de Aposentadoria por Invalidez, espécie 32, de nº 

536.126.217-6, com data de cessação para o dia 01/06/2020, onde seu 

benefício será recebido de forma gradativa (Mensalidade de 

Recuperação), receberá normalmente de forma integral dentro de 06 

(seis) meses, logo após esse período, seu benefício será reduzido nos 

próximos seis meses em 50% (cinquenta por cento), e após, também será 

reduzido por igual período de 06 (seis) meses em 75% (setenta e cinco 

por cento), ao término do qual cessará definitivamente. 3. Devidamente 

citado, o INSS apresentou contestação em ID. 20356702. 4. Impugnação à 

contestação acostada em ID. 21019709. 5. Perícia realizada em 26 de julho 

de 2019 – ID. 22686535. 6. Vieram os autos conclusos. 7. É o relatório. 8. 

Fundamento e decido. 9. O caso em análise se amolda às inovações 

introduzidas pela Lei 13.457/2017 à Lei 8.213/1991, que passou a 

estabelecer em seu texto que a Autarquia Federal requerida pode 

convocar a qualquer tempo o segurado aposentado por invalidez para 

inspeção de saúde: Art. 43 [...]. § 4º O segurado aposentado por invalidez 

poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições 

que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 

pela Lei nº 13.457/2017). 10. No entanto, o artigo 101, §1º da Lei 

8.213/1991 traz duas exceções à regra, dispensando da necessidade de 

submissão aos exames médicos periódicos as pessoas que tiverem mais 

de 55 anos de idade e que já estejam com a invalidez há mais de 15 anos; 

ou as pessoas que tiverem mais de 60 anos (não importando, neste caso, 

o tempo de invalidez). In verbis: Art. 101. [...] § 1º O aposentado por 

invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade 

estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo: I - após 

completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando 

decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por 

invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou II - após completarem 

sessenta anos de idade. 11. Consigne-se, por oportuno, que mesmo nos 

casos acima citados pelo artigo 101,§1º, da Lei 8.213/1991 o segurado 

permanece obrigado a fazer o exame médico periódico caso se enquadre 

em qualquer das situações dispostas nos incisos I, II e III do mesmo 

parágrafo. 12. Compulsando os autos, é possível verificar que o caso se 

amolda à questão tratada pela Lei 8.213/1991, visto que a autora teve 

pedido de o beneficio de Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 

julgado procedente por sentença judicial, contudo, o requerido agendou 

data para cessação do benefício, sendo 11/06/2019. 13. Outrossim, 

nota-se que a parte autora recebe o benefício há mais de 15 (quinze) 

anos, sendo indevida a cessação do seu benefício, nos moldes do art. 

101, §1º da Lei 8.213/1991. 14. Em razão do exposto, a manutenção do 

benefício à parte autora é medida que se impõe. 15. No que concerne ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, consigno que é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer 

atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que 

integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. 16. Denota-se ainda que a incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial, de acordo com o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 

8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. A 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.” “§ 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. 17. Deste modo, é necessário que 

a invalidez seja TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o 

segurado ser reabilitado para exercer outra atividade laborativa, 

compatível com sua condição de saúde. Assim, conclui-se que se a 

invalidez for parcial e for possível a reabilitação do segurado em outra 

atividade, não será concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, 

se a invalidez for parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar 

inviável deverá ser concedida a aposentadoria por invalidez. 18. A 

avaliação da invalidez e da (im)possibilidade de reabilitação deverá ser 

feita com base nas peculiaridades do caso concreto, levando-se em 

consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do 

segurado (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 9/4/2013). 19. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU 

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve 

analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão 

de aposentadoria por invalidez”. 20. Por fim, a jurisprudência do STJ é 

firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 21. Nesse sentido, o médico perito 

em seu laudo concluiu que; Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente para 
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a prática da atividade habitual do autor de lavrador. Diagnósticos: 

Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia (CID10 M51.1), dorsopatia não especificada (CID10 M53.9), 

Lombalgia (CID 10 M54.4). Conclui-se a necessidade de realizar tratamento 

com uso de medicação específico, fisioterapia e acompanhamento médico. 

Atualmente não realiza tratamento de forma adequada sendo que o 

mesmo, a depender da adesão, poderá beneficiar sua saúde física e 

emocional. A incapacidade laboral, utilizando a tabela de Ignácio Waisberg 

(tabela argentina), fica definida entre 25-35% de forma global como uma 

lombociatalgia de repercussões clínicas e radiológicas. 22. No que 

concerne ao benefício de Aposentadoria por invalidez, verifico que a 

autora faz jus, uma vez que possui idade avancçada (58 anos), bem como 

o laudo pericial evidenciou a gravidade das doenças diagnosticadas, 

concluindo na impossibilidade de reabilitação. 23. Dos Juros e Correição 

Monetária. 24. Em questão de ordem exarada pelo STF as ações DEPOIS 

da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% ao mês e, aplicando-se 

a correção monetária pelos fatores de correção o INPC. 25. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora e, considerando que o benefício de Auxílio 

Doença ainda não fora cessado, DETERMINO que a parte requerida se 

abstenha de cessá-lo, CONVERTENDO o benefício auxilio doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, qual seja, 26/07/2019. 26. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos termos do 

entendimento do Superior Tribunal Federal-; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 27. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 28. Não havendo outro 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 29. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 30. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 31. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. 32. Ás providências. 33. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 

de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85534 Nr: 389-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MENCHE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MATILDE MENCHE DE CARVALHO, devidamente qualificada na peça 

basilar, ajuíza Ação de procedimento comum em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e tutela de urgência.

Sustenta, em apertada síntese, que a parte requerente é portadora de 

vários PROBLEMAS DE SAUDE, entre eles, (Osteo)artrose primária 

generalizada (CID M15.0); M75.3 Tendinite calcificante do ombro (CID 

M75.3); Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado (CID 

F33.1) e outras patologias especificadas.

 Narrou que tais patologias mantém o autor incapaz para exercer sua 

atividade laborativa.

 Requer que seja julgada totalmente procedente a presente ação para que 

seja condenada a parte requerida a conceder o benefício de auxilio 

doença com a conversão em aposentadoria por invalidez em favor da 

parte autora.

É o breve relato.

 Decido.

Da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, observo que a parte 

autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, sobretudo pelo fato de o requerente estar pleiteado benefício 

alimentar.

 Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

Cite-se a autarquia requerida mediante remessa eletrônica dos autos, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54058 Nr: 1829-62.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIO DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT-9.869, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960

 AUTOS Nº 1829-62.2013.811.0039

CÓDIGO 54058

1. Vistos.

2. Considerando a manifestação defensiva às fls. 501/503, determino a 

expedição de carta precatória à Comarca de Araputanga-MT, com a 

finalidade de intimar e inquirir a testemunha Patrícia Milane Lima da Silva no 

endereço mencionada na referida manifestação.

3. Quanto ao pleito defensivo de revogação da medida cautelar de 

comparecimento mensal em Juízo e, considerando a manifestação do 

Parquet, observo que deve ser indeferida. Assim, indefiro-a e determino a 

expedição de carta precatória à Comarca de Acrelândia-AC, com a 

finalidade de o réu dar continuidade ao cumprimento da aludida medida 

alternativa, visando aferir o cumprimento do comparecimento mensal pelo 

acusado à serventia judicial para manter seu endereço atualizado e 

justificar suas atividades.

 4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos – MT, 11 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 69595 Nr: 1085-62.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111, MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, IGOR FERNANDO PORTELA SALES - OAB:25098/0

 AUTOS N. 1085-62.2016.811.0039

CÓDIGO 69595

Vistos.

1. Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se, 

com as anotações e baixas de estilo.

3. Intime-se. Cumpra-se.
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São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58022 Nr: 2096-97.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:18566/O

 Processo n° 2096-97.2014.811.0039

Código n° 58022

1. Vistos

2. Considerando a certidão de folha 163, a qual certificou que o advogado 

nomeado nos autos, embora devidamente intimado, não manifestou nos 

autos, determino novamente a sua intimação para que dê o devido 

andamento no feito ou manifeste a impossibilidade de fazê-lo, no prazo 

legal.

 3. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69270 Nr: 957-42.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 Processo n° 957-42.2016.811.0039

Código n° 69270

1. Vistos

2. Considerando a certidão de folha 128, a qual certificou que o advogado 

nomeado nos autos, embora devidamente intimado, não manifestou nos 

autos, determino novamente a sua intimação para que dê o devido 

andamento no feito ou manifeste a impossibilidade de fazê-lo, no prazo 

legal.

 3. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 99386 Nr: 3138-11.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY DA SILVA, GEORGE ACELINO 

BISPO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/O

 15.Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e 

considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários 

à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA, com espeque no art. 312 c/c art. 

313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a 

ordem pública.16.Ciência à Defesa e ao Ministério Público.17.Outrossim, 

não aportou aos autos a defesa prévia da increpada FRANCIELLY DA 

SILVA, assim, DETERMINO que seja certificado por meio desta secretaria 

quanto a sua intimação por meio da carta precatória expedida, se 

negativa, DETERMINO vistas dos autos à Defensoria Púbica para 

apresentar resposta à acusação no prazo legal em favor de FRANCIELLY 

DA SILVA.18.Consigno que, em relação à manifestação ministerial no que 

toca aos desmembramentos realizados no feito, verifica-se que foram 

procedidos com espeque na decisão prolata por este juízo às fls. 399, 

especificamente em seu parágrafo enumerado pelo número 27, o qual 

explicitou:“27. Por oportuno, considerando que os réus Paulo Ricardo Brito 

de Freitas e Maria Eduarda Souza Ramos já apresentaram defesa 

preliminar (ref. 31 e 36, respectivamente), bem como devido à 

complexidade do caso em apreço decorrente do elevado número de 

acusados e, ainda, a fim de se evitar demora no trâmite processual em 

relação a estes, determino que se proceda ao desmembramento do feito 

em relação a referidos réus, nos termos do art. 80 do CPP.”19.Desta 

forma, DETERMINO que seja trasladado ao feito nº. 101198, processo este 

desmembrado em relação aos acusados MARIA EDUARDA E PAULO 

RICARDO, às folhas nº. 288/295 (Defesa Prévia – MARIA EDUARDA), fls. 

254/258 (Defesa Prévia – Paulo Ricardo) e fls. 314/320 (Manifestação 

M i n i s t e r i a l  d a s  p r e l i m i n a r e s  a r g u i d a s  p e l a 

defesa).20.Cumpra-se.21.Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 11 de março de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 100889 Nr: 3986-95.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARLOS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES TOURONOGLOU 

- OAB:329539 SP

 PROCESSO 3986-95.2019.811.0039

CÓDIGO 100889

1. Vistos.

2. Considerando a manifestação ministerial retro, determino a intimação do 

patrono do réu para que dê o devido andamento no feito, apresentando a 

reposta à acusação no prazo legal de 10 (dez) dias.

3. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-56.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PRACONI STORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000338-56.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:LUCIANA 

PRACONI STORTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHARLES KLEBER 

RODRIGUES POLO PASSIVO: NS2.COM INTERNET S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 01/07/2020 Hora: 13:30 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 12 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70648 Nr: 197-15.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WEAP, DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS SOUZA 

VASCONCELOS JÚNIOR - OAB:43462

 Vistos.

Devidamente cumprido o mandado de prisão civil no dia 10/05/2019, 

sobreveio pedido de revogação de prisão (fls. 105/125).

Às fls. 126/131, aportou manifestação da Defensoria Pública, requerendo 

a manutenção da prisão por ser a única forma de coibir o executado a 

pagar a dívida, não havendo a possibilidade neste momento para 

apresentação de justificativa para o não adimplemento da obrigação, eis 

que deveria ter se justificado quando citado.

Dessa forma, mantenho a decisão que decretou a prisão do executado, 

pelos próprios fundamentos que a embasaram.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria.

As providências.

Sapezal, 19/06/2019.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 113612 Nr: 4216-54.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SERAFIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEI SILVA DE CARVALHO 

- OAB:27439/O

 DECISÃO

Considerando o cumprimento de mandado de prisão preventiva do 

acusado Jefferson Serafin da Silva, cite-se o acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do 

mandado que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito) 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 32033 Nr: 1121-02.2007.811.0078

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO UMBERTO SIMONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA FRONTEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA-ME, DONIZETE MOACIR POSSAMAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 101/101-v, na medida em que inexistem 

nos autos elementos que demonstrem a relação da empresa executada 

com a pessoa jurídica "Agrícola Fronteira".

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

planilha atualizada do débito, como também anexar aos autos documentos 

que revelam que a parte executada encontra-se ativa e com o nome 

fantasia "Agrícola Fronteira".

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32577 Nr: 1649-36.2007.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE BENÉFICIÊNCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILDA RODRIGUES REBOUÇAS NEIVA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar nos 

autos acerca da devolução do AR juntado à fl. 137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 34200 Nr: 1540-85.2008.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1 - Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

2 – Deverá a Secretaria Judicial agendar, de acordo com a disponibilidade 

da expert nomeada, a data e horário da perícia, A SER REALIZADA NA 

SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL/MT;

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

oportunamente agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 36948 Nr: 1777-85.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora de quotas sociais das empresas 

COTTONBRAZIL COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÕES LTDA e PHILADELFIA 

SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA, de participação do executado, na 

forma do artigo 835, inciso IX, do CPC.

É o breve relato. Decido.

O artigo o art. 835 do CPC é límpido ao tratar dos bens passíveis de 
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penhora, estabelecendo em seu inciso IX, a possibilidade de penhorar as 

“ações e quotas de sociedades simples e empresárias”, desde que 

esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores.

Da leitura do mencionado dispositivo, nota-se que, não obstante a ordem 

de penhora não seja absoluta, podendo ser modificada pelo juiz no caso 

concreto, na situação em análise, observa-se a existência de veículos que 

podem ser penhorados, conforme se vê da declaração de imposto de 

renda do executado anexada aos autos em apenso, de modo que a 

penhora de veículos de via terrestre (inciso IV) tem preferência a ações e 

quotas de sociedade simples e empresárias (inciso IX).

Além disso, a alteração da gradação legal de penhora deve prestigiar 

tanto o princípio da menor onerosidade do devedor, não se podendo 

perder de vista, por igual, o princípio da máxima efetividade do processo 

executivo, pelo que inexiste em abstrato, preponderância daquele, sobre a 

efetividade da tutela executiva.

Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 595/595-v e determino a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39642 Nr: 1945-53.2010.811.0078

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar nos 

autos acerca da devolução do AR juntado à fl. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71690 Nr: 1240-84.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar nos 

autos acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89988 Nr: 724-25.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMILIANO BREMEM CAMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, 

ADEMIR FERREIRA PINTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - 

OAB:16919

 Intima-se a parte autora por meio de seu advogado(a)para semanifestar 

nos autos, dentro do prazo legal, quanto a juntada da carta prescatória 

ref. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102002 Nr: 2621-54.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHURRASCARIA CUPIM LTDA ME, ORLANDO LANGA, 

ORLANDO LANGA JUNIOR, ELIANE PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, §3°, do Provimento n°31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes AUTORAS, para que efetuem, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.970,80. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$1.485,40, 

para recolhimento da guia de custas e R$1.485,40, para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum local aos cuidados 

da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103984 Nr: 3651-27.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, §3°, do Provimento n°31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para 

recolhimento da guia de custas e R$ 149,12, para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum local aos cuidados 

da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110428 Nr: 2318-06.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE LEITE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697, ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - OAB:14.681

 Intima-se a parte autora por meio de seu represente legal para impugnar a 

contestação dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72361 Nr: 1907-70.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR MENEGOL, LIZIANE RIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.Em sendo frustrado o 

bloqueio supra, defiro o pedido formulado pelo exequente, com fito de 
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determinar a constrição de eventuais veículos cadastrados no CPF da 

parte executada.Não sendo encontrados valores ou bens ou decorrido o 

prazo acima sem a interposição de embargos, determino a intimação da 

parte exequente para, em 15 (quinze) dias, dar andamento ao 

feito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 116277 Nr: 161-26.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT

 DESPACHO

Considerando o Ofício n° 045/2020-PJ/Sapezal/MP/MT, informando a 

impossibilidade do representante do Ministério Público comparecer à 

audiência outrora agendada, redesigno a solenidade para o dia 29 de julho 

de 2020, às 13h00min.

Oficie-se requisitando a presença do policial militar Arli Alves Pereira 

Júnior.

Aguarde-se o cumprimento da missiva objetivando a inquirição do policial 

militar Cleyton Gobbi Cordeiro.

Após, tendo em vista o teor da certidão de ref. 63, abra-se vista ao 

Ministério Público para a tentativa de localização do réu José Geovanio de 

Oliveira Santos e da vitima a Aldaiza Cardoso da Conceição

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 118624 Nr: 1416-19.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOMES RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FERNANDES 

FRANÇA - OAB:29.597, SEBASTIÃO RANGEL FILHO - OAB:16261

 DESPACHO

 Considerando o Ofício n° 045/2020-PJ/Sapezal/MP/MT, informando a 

impossibilidade do representante do Ministério Público comparecer à 

audiência outrora agendada, redesigno a solenidade para o dia 29 de julho 

de 2020, às 14h00min.

Oficie-se requisitando a presença dos policiais militares.

Certifique-se quanto ao cumprimento da missiva expedida para 

interrogatório do acusado Francisco Gomes Rangel.

Intimem-se as demais informantes Cicera Solonia Pereira da Silva e Maria 

Eduarda Pereira Rangel.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 118731 Nr: 1479-44.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO APARECIDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-0/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, FLÁVIA GUTIERREZ BASTOS - OAB:20.975

 DESPACHO

Considerando o Ofício n° 045/2020-PJ/Sapezal/MP/MT, informando a 

impossibilidade do representante do Ministério Público comparecer à 

audiência outrora agendada, redesigno a solenidade para o dia 29 de julho 

de 2020, às 15h00min.

Oficie-se requisitando os policiais militares.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra-MT, 

objetivando a oitiva da testemunha de defesa Vanilde Fernandes de 

Oliveira.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 36741 Nr: 1570-86.2009.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:

 DESPACHO

Considerando o Ofício n° 045/2020-PJ/Sapezal/MP/MT, informando a 

impossibilidade do representante do Ministério Público comparecer à 

audiência outrora agendada, redesigno a solenidade para o dia 05 de 

agosto de 2020, às 15h00min.

Após, tendo em vista o teor da certidão de ref. 99, abra-se vista ao 

Ministério Público para a tentativa de localização das testemunhas 

Fernando Mazzoti Bono Belascusa, Clécio José Carnelossi, Alexandro 

Scarpazza da Silva e Roberto de Oliveira Alves, bem como intime-se a 

defesa para informar endereço atualizado da testemunha Clovis Batista 

das Neves e Edney José Onibene, no prazo de 10 dias.

No mais, solicitem-se informações acerca das missivas expedidas para 

oitiva das testemunhas Antônio Carlos dos Santos, Cleube Marcelo Costa 

Campos, Evair Rodrigues dos Santos, Cleber de Souza Santos, Cínthia 

Gomes da Rocha Cupido e interrogatório do acusado Wellington 

Fernandes.

Com a juntada dos novos endereços, expeça-se o necessário.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38031 Nr: 322-51.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE LIMA - ME, ANA 

PAULA KUHN, MARIA APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar nos 

autos acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39344 Nr: 1644-09.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA., PAULINO CEZAR BULLA, FABIANA PEGORER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT

 Intima-se a parte exequente na pessoa de seu(a) advogado(a) para 

manifestar-se sobre o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias 

nos termos da r. Determinação de 04/04/2018 referente a consulta 

INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41238 Nr: 1207-31.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTHL, AVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, THAÍS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 
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OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 Assim, DEFIRO os pedidos do exequente de folhas retro, a fim de, através 

do sistema RENAJUD, determinar o bloqueio de veículos que 

eventualmente estejam em nome da parte executada ANGELO VALMOR 

LAZZAROTTO.Ao mesmo tempo, defiro a pesquisa junto ao INFOJUD, para 

que sejam anexadas aos autos as 03 (três) últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada.Com a juntada dos referidos 

documentos, processe-se o presente feito em segredo de justiça e 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70648 Nr: 197-15.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEAP, DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS SOUZA 

VASCONCELOS JÚNIOR - OAB:43462

 DECISÃOEmbora regularmente citado, o executado deixou transcorrer 

sem manifestação o prazo para quitação do débito alimentar, bem como 

não apresentou qualquer justificativa, razão pela qual foi decretada a 

prisão civil em seu desfavor.Devidamente cumprido o mandado de prisão e 

transcorrido o prazo assinalado no comando judicial, o executado foi 

colocado em liberdade, remanescendo, todavia, pendente o pagamento da 

dívida exequenda.Diante disso, postulou a exequente pela conversão do 

rito da presente demanda e, sucessivamente, penhora através do 

Bacenjud, penhora de FGTS, expedição de ofício ao Indea, Detran e 

requisição de informações através do sistema Infojud a fim de se 

averiguar a existência de patrimônio em nome do executado, protesto do 

pronunciamento judicial, suspensão da CNH do executado e inserção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.É o 

relatório.Decido.Preliminarmente, determino à Secretaria que promova a 

abertura do 2º volume, consoante previsão contida no artigo 337 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça.No 

tocante ao pedido de conversão do rito da demanda executiva, verifico 

que comporta deferimento, posto que, consoante se verifica dos autos, 

mesmo após a prisão pelo período de 60 (sessenta) dias, o executado 

quedou-se inerte na quitação da obrigação alimentar, de modo que o 

débito que culminou em sua prisão deve ser perseguido através do rito 

expropriatório.Assim, DEFIRO o pedido de conversão e passo a análise 

dos pedidos expropriatórios.(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73535 Nr: 1093-24.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEILLA FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Considerando que foi encontrado apenas o valor de R$ 11,57, determino o 

desbloqueio da referida importância.

Assim, intime-se a parte exequenta para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74208 Nr: 1722-95.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V W RECAPADORA DE PNEUS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75920 Nr: 686-81.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar nos 

autos acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76093 Nr: 785-51.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCUPIRA COMERCIAL DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Intimo o polo ativo, na pessoa de seu advogado para que no prazo de 05 

(cinco) dias dê prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77151 Nr: 1408-18.2014.811.0078
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA CRISTINA SOUSA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação da parte executada 

para, querendo, opor embargos em 30 dias, consoante art. 16, III da lei n. 

6.830/80.

Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

interposição de embargos, determino a intimação da parte exequente para, 

em 15 dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81938 Nr: 1013-89.2015.811.0078

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALMIR JOSE GREGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte requerente na pessoa de seu(a) advogado(a) a tomar 

ciência do acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82925 Nr: 1375-91.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONY NELSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda a complementação do valor das custas 

do processo.

 COMO LOCALIZAR:

Guia de Complementação de Custas:

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/complementacaoDe

CustasTaxas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85958 Nr: 2493-05.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Intima-se o advogado nomeado nos autos para se manifestar quanto a 

aceitação ou não do encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85962 Nr: 2496-57.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Intima-se o advogado nomeado nos autos acerca da aceitação ou não do 

encargo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88924 Nr: 465-30.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASEI & BASEI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431

 Intima-se as partes para se manifestarem nos autos nos termos da r. 

Determinação de ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108742 Nr: 1216-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA TAMARA RODRIGUES MAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

acerca da devolução da carta precatória, devendo impulsionar o processo 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110431 Nr: 2320-73.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE RAMOS DE OLIVEIRA, LOURIVAL DANTAS 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Certidão da Averbação encontra-se guardado em pasta 

própria nesta secretaria, aguardando retirada da parte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 28110 Nr: 1619-69.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, MARCOS AUDAL 

REGINALD REICHARDT ROS, EDUARDO DIETRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora de quotas sociais das empresas 

COTTONBRAZIL COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÕES LTDA e PHILADELFIA 

SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA, de participação do executado, na 

forma do artigo 835, inciso IX, do CPC.

É o breve relato. Decido.

O artigo o art. 835 do CPC é límpido ao tratar dos bens passíveis de 

penhora, estabelecendo em seu inciso IX, a possibilidade de penhorar as 

“ações e quotas de sociedades simples e empresárias”, desde que 

esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores.

Da leitura do mencionado dispositivo, nota-se que, não obstante a ordem 

de penhora não seja absoluta, podendo ser modificada pelo juiz no caso 

concreto, na situação em análise, observa-se a existência de veículos que 

podem ser penhorados, conforme se vê da declaração de imposto de 

renda do executado de fls. 404/418, de modo que a penhora de veículos 

de via terrestre (inciso IV) tem preferência a ações e quotas de sociedade 

simples e empresárias (inciso IX).

Além disso, a alteração da gradação legal de penhora deve prestigiar 

tanto o princípio da menor onerosidade do devedor, não se podendo 

perder de vista, por igual, o princípio da máxima efetividade do processo 

executivo, pelo que inexiste em abstrato, preponderância daquele, sobre a 

efetividade da tutela executiva.

Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 436/436-v e determino a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 10 dias, atualizar o débito 

exequendo e dar prosseguimento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29493 Nr: 775-85.2006.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OTILIA DE PAULA LEITE, MMSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL SILVÉRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se as partes interessadas, através de seu advogado, para retirar o 

FORMAL DE PARTILHA, guardado em pasta própria nesta secretaraia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 32169 Nr: 1256-14.2007.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO UMBERTO SIMONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA FRONTEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A teor do que dispõe o art. 134, §1º, do Código de Processo Civil, 

determino o desentranhamento da petição de fls. 122/129 e sua posterior 

distribuição no sistema Apolo como incidente de desconsideração de 

personalidade jurídica, que tramitará por dependência a estes autos.

Com fulcro no §2º do aludido diploma legal, suspendo o presente feito e, 

ao mesmo tempo, determino, no incidente a ser instaurado, a intimação da 

parte autora recolher as custas processuais devidas.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 32832 Nr: 193-17.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSM, SMRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 DECISÃO

Considerando o ínfimo valor penhorado às fls. 81/82, intimem-se os 

executados para que declinem os dados bancários a fim de que seja 

promovido o levantamento dos valores constritos.

De outro norte, verifico que à fl. 228 foram deferidos os pedidos 

deduzidos pelo exequente, no sentido de proceder-se a consulta junto aos 

sistemas Renajud e Infojud de bens passíveis de penhora em nome dos 

executados, entretanto, foi efetivada somente consulta no sistema 

Renajud, remanescendo, ainda, a necessidade de busca da declaração de 

imposto de renda da parte executada perante o Infojud.

Diante disso, anexo ao presente decisum extrato das informações 

vindicadas. Processe-se o presente feito em segredo de justiça e 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e 

requerer o que for de direito, oportunidade em que poderá indicar bens à 

penhora.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35394 Nr: 236-17.2009.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVL, FTHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente, na pessoa de seu advogado(a) para se manifestar 

no feito no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35557 Nr: 405-04.2009.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Para intimar o advogado do réu, a manifestar nos autos acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 434/435.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 35773 Nr: 605-11.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANNA CARLA FURLAN GOMES, JOSÉ JOÃO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:16152/A, 

SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:MT 16.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 DECISÃO

Defiro o pedido de fls. 600/601, devendo ser expedido ofício ao DETRAN 

para que proceda a baixa da alienação fiduciária do veículo 

CAMINHONETE DIESEL GM/D20, AZUL, RENAVAM 632357878, PLACA 

KQD-2262.

Com a informação de cumprimento da determinação retro, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105043 Nr: 4150-11.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERNER E CIA LTDA ME, ANDRESA REGINA LERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

LERNER E CIA LTDA ME propôs ação de prestação de contas c/c pedido 

liminar em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Recebida a exordial, foi determinada a intimação da parte autora para que 

comprovasse a hipossuficiência alegada (ref. 04).

Certidão de transcurso de prazo na ref. 15.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial 

se o autor não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação 

pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar seu interesse 

processual (art. 330, IV).

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não apresentou elementos para subsidiar seu pedido de justiça 

gratuita, sequer justificativa plausível para não tê-lo feito.

Assim, considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88075 Nr: 231-48.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA JORGE DE MATTOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de auxílio-doença, calculada sua renda mensal inicial com 

base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, 

com termo inicial em 25.10.2014 (fl. 21), dia posterior a cessação 

administrativa do benefício.Em observância ao disposto no artigo 60, §8º, 

da Lei nº 8.213/91 e com base no laudo pericial, o prazo estimado para 

duração do benefício é de 06 (seis) meses.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 

1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros moratórios conforme 

os índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 

494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o INPC.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95078 Nr: 2610-59.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o 

INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, calculada sua renda 

mensal inicial com base na média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 

todo o período contributivo, com termo inicial em 16.01.2016 (fl. 73), dia 

imediato ao da cessação do auxílio doença.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 

1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros moratórios conforme 

os índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 

494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o INPC.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 100958 Nr: 2161-67.2017.811.0078

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROZINETTE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e sem maiores digressões, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno a requerente ao 

pagamento de eventuais custas, taxas de distribuição e despesas 

remanescentes. Deixo de condenar ao pagamento de honorários, posto 

que a requerida não apresentou resposta nos autos.Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-36.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ODIVAL ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12/05/2020, ÀS 13:30 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EMILSOM DE JESUS EVANGELISTA (REQUERENTE)

FRANCISCO EMILSON DE JESUS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO RETRO, NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000154-32.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIERISON VINICIUS MONTEIRO DE JESUS (AUTUADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANI DE MORAES OAB - MT12283/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000154-32.2020.8.11.0094. 

AUTORIDADE: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

AUTUADO: VALDIERISON VINICIUS MONTEIRO DE JESUS Vistos. Cuida-se 

de Pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela 

defesa de Valdierison Vinícius Monteiro de Jesus, preso em flagrante 

delito no dia 21/02/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, 

caput, da Lei 11.343/06, sendo realizada audiência de custódia na data de 

22/02/2020, ocasião em foi homologada sua prisão e convertida em 

preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Por ocasião da 

audiência de custódia, foi pleiteado por (intermédio de advogado dativo), a 

concessão da liberdade provisória do acusado, sendo negada por este 

juízo . Colimando a revogação da preventiva, o pleiteante aduz, em 

síntese, que não se fazem presentes os requisitos e pressupostos para a 

manutenção da prisão preventiva contidos no art. 312, do Código de 

Processo Penal. A defesa argumenta, em síntese, que a prisão cautelar 

em comento é medida de exceção. Ademais, sustenta condições pessoais 

do acusado favoráveis, como residência fixa no Município de Lucas do Rio 

Verde e trabalho lícito, fazendo-se imperiosa, portanto, a sua soltura, 

mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 

Instado a se manifestar o representante do Parquet opinou pelo 

indeferimento do pedido, argumentando que todas as circunstâncias 

elencadas revelam a periculosidade do implicado, não sendo aconselhável 

a revogação de sua prisão cautelar, sendo certo que a aplicação de 

medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram 

suficientes, adequadas e proporcionais aos fatos examinados, pelas 

razões já apresentadas. É o relatório do necessário. Decido. No caso em 

tela, tem-se que a prisão preventiva decretada em desfavor do requerente 

atendeu às disposições legais. Os requisitos necessários à prisão 

preventiva vêm encartados no artigo 312 e seguintes do Código de 

Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da 

ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e) para 

assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da 

existência do crime e indícios suficientes de autoria. Na decisão que 

converteu a prisão resta devidamente fundamentada , tendo em vista a 

gravidade do fato imputado ao acusado (prática do delito previsto no art. 

33, caput, da Lei 11.343/06), capaz de justificar sua custódia cautelar, em 

especial, para resguardar a ordem pública, além de ser evidente sua 

necessidade para aplicação da lei penal e conveniência da instrução 

criminal. O estado de liberdade do cautelado gera perigo à comunidade de 

Tabaporã, principalmente pelo fato da relação de pequena cidade do 

interior de Mato Grosso, frente à sérios problemas relacionados ao tráfico 

de drogas já enfrentados anteriormente nesta urbe. Conforme se denota 

de processos anteriores, verifica-se que há tempos determinada facção 

criminosa vem tentando se instalar nesta urbe, sendo trazido em relatórios 

policiais nos autos de que a pessoa acautelada faz parte deste ciclo, 

motivo pelo qual, ao menos em sede de cognção sumária, frente aos 

elementos trazidos e apreendidos, mister a manutenção da custódia. 

Outrossim, em que pese a defesa sustente a ausência dos requisitos e 

pressupostos da segregação cautelar em face do requerente ostentar 

condições pessoais favoráveis, eis que possui residência fixa na cidade 

de Lucas do Rio Verde/MT, bem como que sempre exerceu atividade lícita, 

acostando para tanto aos autos comprovante de endereço em nome da 

mãe do implicado (Id. 3005357), boleto em nome de Valdierison emitido no 

ano de 2018 (Id. 30054092), cópia de CTPS (Id. 30053588), histórico 

escolar do ano de 2018 (Id. 30053574) e documentos médicos referentes 

aos anos de 2017 e 2018 (Id. 30053564, 30053566 e 30054117), 

registre-se que a documentação mencionada, em grande parte, está 

desatualizada, não sendo hábil a comprovar o alegado pelo implicado. De 

qualquer sorte, mesmo que houvesse a comprovação das supostas 

condições pessoais favoráveis sustentadas, é certo que essas não são 

suficientes para ensejar a revogação da custódia cautelar do implicado, 

em razão da presença dos requisitos reclamados pela lei para a 

manutenção. A jurisprudência é pacífica que a simples primariedade, bem 

como, o trabalho lícito, e a residência fixa não são, por si só, capazes de 

autorizar a soltura. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, senão 

vejamos: “...condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons 

antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não garantem o 

eventual direito a responder ao processo em liberdade, sobre tudo se a 

prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública.” TJMG; SER 

1.0518.12.023402-7/001; Rel. Des. Corrêa Camargo; Jul. 11/09/2013; 

DJEMG 18/09/2013.” Negritei. Corrobora com a manutenção da prisão do 

acusado às razões já lançadas, a transcrição do seguinte julgado: "A 

fundada periculosidade exteriorizada pela conduta do agente serve de 

supedâneo suficiente para obstar a liberdade provisória" (STF - RHC 6.959 

- Rel. Felix Fischer - DJU 25/2/98, pg. 93)., que tais requisitos por si só não 

autoriza a revogação do decreto. Neste sentido, insta consignar que os 

investigadores de polícia que participaram da diligência que culminou na 
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localização de Valdierison na residência de Yago e Andressa, foram 

unânimes em afirmar que o autuado, por ocasião do flagrante, confirmou 

ser proprietário da substância e que pretendia realizar a comercialização 

juntamente com Jardiel, Yago e Andressa, além de ter o autuado 

confirmado que foi batizado como membro da Facção Criminosa Comando 

Vermelho. No que concerne a alegação da defesa de ser o acusado 

usuário de drogas e, não, traficante, entendo que tal matéria é afeta ao 

mérito, sendo que a prisão cautelar se deu no sentido de verificação, 

ainda que sumariamente, dos elementos situacionais concretos que 

ocorreram na prisão em flagrante. No mais, não há qualquer situação de 

fato modificativa daquela já exarada, por ocasião da decisão, sendo que, 

conforme já citado, se denota dos autos a existência de indícios de que se 

trata de pessoa inserta dentro de fação criminosa, de modo, que por 

verificar os indícios de que o flagrado integra organização criminosa, 

vedada está o deferimento de medida liberativa, nos termos do art. 310, 

§2º, do Código de Processo Penal. Por consectário lógico, a aplicação de 

medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram 

suficientes, adequadas e proporcionais aos fatos examinados, pelas 

razões já apresentadas, cujo contexto fático não mudou. Anota-se que a 

r. decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente 

fundamentada, nos termos do art. 313 e art. 312, do Código de Processo 

Penal, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública, eis que solto 

poderá voltar a delinquir e ter reiteração criminosa e ainda, assegurar a 

instrução criminal e a lisura dos depoimentos das testemunhas envolvidas 

no presente caso, evitando com isso que sofram ameaças ou coação por 

parte do acusado, já que mencionaram serem usuárias de drogas e seus 

conhecidos. Desta feita, verifica-se que se faz necessário a manutenção 

da medida cautelar. Registra-se que as circunstâncias que motivaram a 

decretação da prisão preventiva, mantiveram-se incólumes, justamente 

porque a defesa não logrou êxito em demonstrar que houve alteração da 

situação fática capaz de revogar a constrição cautelar. Como bem se 

sabe, a prisão preventiva é revestida pela cláusula “rebus sic stantibus”, 

de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema 

e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação. 

Diante desse quadro, também fica claro, como já dito acima, que as 

medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do Código 

de Processo Penal), não se mostram suficientes, adequadas e 

proporcionais ao caso em testilha, em razão das circunstâncias do fato. 

Ante o exposto INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA de Valdierison Vinícius Monteiro de Jesus, e mantenho a 

prisão preventiva decretada nos autos por conveniência da instrução 

criminal e principalmente para garantia da ordem pública, nos termos do 

artigo 312 do Código de Processo Penal. Sirva cópia da presente decisão 

como mandado, carta precatória e ofício. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público Estadual. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000092-89.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON GOMES PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000092-89.2020.8.11.0094. AUTOR: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: AMILTON GOMES PEREIRA Vistos. Devidamente citado ( 28901957), 

o acusado por intermédio de defensor dativo, apresentou resposta à 

acusação (29396354), arrolando as mesmas testemunhas já arroladas 

pela acusação. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos verifico que não estão 

presentes circunstancias que ensejam a absolvição sumária dos 

acusados, nos termos do artigo 397 e incisos do Código de Processo 

Penal. Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09 de julho de 2020, às 16hs30min. Intime-se o acusado, para 

comparecimento. Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para 

comparecerem à audiência acima designada. Expeça-se carta precatória 

para inquirição das testemunhas que porventura residam em comarca 

diversa, exceto as que residirem na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, 

tendo em vista que este magistrado realizará a oitiva por 

videoconferência, já que jurisdiciona cumulativamente àquela Comarca. 

Nos termos do § 2º do art. 221 do CPP, requisite à autoridade superior o 

comparecimento das testemunhas, que porventura sejam militares. 

Cumpra-se na forma do § 3º do art. 221 do CPP, no que se referem as 

testemunhas que são servidores públicos. Façam-se as intimações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público e a defesa. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000177-75.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono os presente autos para intimar a parte 

requerente, para que proceda ao pagamento do valor da diligência do 

oficial de justiça referente ao ato de Mandado de busca e apreensão. 

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o 

requerente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao "bairro", clicar em "Centro", (duas 

vezes) para emitir a guia no valor de R$ 30,00 (trinta reais). TABAPORÃ, 

12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-90.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000176-90.2020.8.11.0094 Assunto: [Alienação 

Fiduciária] Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Requerido: 

SILAS GONCALO DE OLIVEIRA Vistos. Cuida-se de Ação de Busca e 
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Apreensão que Bradesco Administradora de Consórcios Ltda move em 

Silas Goncalo de Oliveira, ao argumento que a parte requerida se encontra 

inadimplente com o financiamento contraído para compra do veículo 

descrito na inicial. Compulsando os autos, verifica-se que a guia das 

custas e despesas processuais não acompanhou o presente feito, bem 

como seu respectivo comprovante de pagamento. Destarte, intime-se o 

requente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a Guia 

das Custas Judiciais, acompanhada do respectivo comprovante de 

recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição dos autos do 

processo, nos termos do art. 290 do CPC. Ultrapassado o aludido prazo, 

com ou sem manifestação da parte requerente, certifique-se e tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7090 Nr: 25-35.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Certifico que, a Carta Precatória de fls.169 foi distribuída no PJE sob o nº 

1002668-98.2020.8.11.0015 para a 6ª VARA CÍVEL DE SINOP, devendo a 

parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual pagamento 

de custas e diligências da referida missiva.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-17.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Trânsito Certifico que transitou em julgado em 18/12/2019 sem que 

houvesse qualquer manifestação das partes , em relação a sentença 

proferida nos autos ID nº 26425272. Nathally R. P. G. Jarschel Técnico(a) 

Judiciário(a)

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001234-23.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Layza Michelle Souza Serra, Oficiala de Justiça, Matrícula 

31197, lotada nesta comarca de Tapurah-MT, vem REQUERER que a parte 

autora deposite o pagamento da diligência, no valor de R$ 392,00 

(trezentos e noventa e dois) Reais, Portanto, REQUEIRO A INTIMAÇÃO da 

parte autora para depositar o exato valor da diligência , perfazendo o total 

de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois Reais), através da guia 

padronizada. Assim sendo, devolvo o presente mandado para 

providências. O referido é verdade e dou fé. Tapurah/MT, 19 de fevereiro 

de 2020 Layza Michelle Souza Serra Oficial de Justiça

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000502-42.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ROHSLER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000502-42.2019.8.11.0108 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) NELIO ROHSLER - CPF: 395.305.239-04 

(REU) CERTIDÃO Layza Michelle Souza Serra, Oficiala de Justiça, 

Matrícula 31197, lotada nesta comarca de Tapurah-MT, vem REQUERER 

que a parte autora deposite o pagamento correto da diligência, pois o total 

do deslocamento até a cidade de Itanhangá-MT, perfaz o valor total de R$ 

392,00 (Trezentos e noventa e dois Reais). Portanto, REQUEIRO A 

INTIMAÇÃO da parte autora para depositar o valor da diligência correta, 

perfazendo o total de R$ 377,30 (Trezentos e setenta e sete Reais e trinta 

centavos), através da guia padronizada. REQUEIRO a suspensão do 

prazo para cumprimento do mandado até que seja sanado a ausência do 

pagamento correto da diligência, contudo, me disponho desde já, a nova 

decisão do juízo, para dar continuidade ao feito. Assim sendo, devolvo o 

presente mandado para providências. O referido é verdade e dou fé. 

Tapurah/MT, 05 de março de 2020 Layza Michelle Souza Serra Oficial de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000699-94.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GAIST - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000699-94.2019.8.11.0108 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EXEQUENTE) SAMUEL GAIST - ME - CNPJ: 

10.787.212/0001-14 (EXECUTADO) CERTIDÃO Layza Michelle Souza 

Serra, Oficiala de Justiça, Matrícula 31197, lotada nesta comarca de 

Tapurah-MT, vem REQUERER que a parte autora deposite o pagamento 

correto da diligência, pois o total do deslocamento até a cidade de 

Itanhangá-MT, perfaz o valor total de R$ 392,00 (Trezentos e noventa e 

dois Reais). Portanto, REQUEIRO A INTIMAÇÃO da parte autora para 

depositar o valor da diligência correta, perfazendo o total de R$ 377,30 

(Trezentos e setenta e sete Reais e trinta centavos), através da guia 

padronizada. REQUEIRO a suspensão do prazo para cumprimento do 

mandado até que seja sanado a ausência do pagamento correto da 

diligência, contudo, me disponho desde já, a nova decisão do juízo, para 

dar continuidade ao feito. Assim sendo, devolvo o presente mandado para 

providências. O referido é verdade e dou fé. Tapurah/MT, 05 de março de 

2020 Layza Michelle Souza Serra Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001125-09.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VINCENSI DONATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001125-09.2019.8.11.0108 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (REQUERENTE) FERNANDO VINCENSI DONATO - CPF: 

023.256.741-77 (REQUERIDO) CERTIDÃO Layza Michelle Souza Serra, 

Oficiala de Justiça, Matrícula 31197, lotada nesta comarca de Tapurah-MT, 
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vem REQUERER que a parte autora deposite o pagamento correto da 

diligência, pois o total do deslocamento até a cidade de Itanhangá-MT, 

perfaz o valor total de R$ 392,00 (Trezentos e noventa e dois Reais). 

Portanto, REQUEIRO A INTIMAÇÃO da parte autora para depositar o valor 

da diligência correta, perfazendo o total de R$ 340,16 (Trezentos e 

quarenta Reais e dezesseis centavos), através da guia padronizada. 

REQUEIRO a suspensão do prazo para cumprimento do mandado até que 

seja sanado a ausência do pagamento correto da diligência, contudo, me 

disponho desde já, a nova decisão do juízo, para dar continuidade ao feito. 

Assim sendo, devolvo o presente mandado para providências. O referido 

é verdade e dou fé. Tapurah/MT, 05 de março de 2020 Layza Michelle 

Souza Serra Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000322-89.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1000322-89.2020.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o 

mandado de citação/intimação/penhora/avaliação. Tapurah/MT, 12 de 

março de 2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-71.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001095-71.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

ILARIO JUCHEN Vistos, Defiro o requerimento de ID 28027509 e determino 

a suspensão do feito por 06 (seis) meses, nos termos do artigo 313, 

inciso II, c/c, o paragrafo 4º do mesmo dispositivo, todos do CPC. Ao final 

do prazo, intimem-se as partes para requererem o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, 10 

de março de 2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000088-10.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SCHOLL OAB - PR45972 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO BORTOLASSI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1000088-10.2020.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, observando-se o recolhimento ao exato local 

de cumprimento do ato, por meio da Guia emitida no endereço , link do site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado 

de citação/intimação/penhora/avaliação. Tapurah/MT, 12 de março de 

2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66068 Nr: 2855-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMAR SOARES DE JESUS, Cpf: 

59457880153, Rg: 90682-6, Filiação: Servina Pereira Soares de Jesus e 

Aurindo Xavier de Jesus, data de nascimento: 04/12/1974, brasileiro(a), 

natural de Rio Branco-MT, solteiro(a), Telefone (66)99655-1507. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO da(s) Parte(s)\b0 , acima qualificada(s), \b para 

ciência das medidas protetivas impostas\b0 , de acordo com decisão 

abaixo e/ou anexa: \tab\line\tab\b 1) Proibição do agressor de aproximar 

da ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância de 500 (quinhentos metros) entre estes e o agressor; 

\tab\line\tab\b 2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares, por 

qualquer meio de comunicação, em especial telefones, aplicativos de 

conversas, redes sociais e congêneres; \tab\b 3) Proibição de frequentar 

a residência da ofendida, seu trabalho e locais de frequência usual da 

ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. 

\tab\line\tab\b 4) Afastamento do lar.

Despacho/Decisão: Autos n°: 2855-09.2018.811.0108 (Código 

66068)Autor do fato: Edmar Soares de Jesus Vítima: Solange Batista 

Ferreira MEDIDA PROTETIVAV I S T O S.Cuida-se de pedido de aplicação 

de medidas protetivas em favor de SOLANGE BATISTA FERREIRA, em 

tese, vítima de situação de violência doméstica por EDMAR SOARES DE 

JESUS.Informa a vítima, em síntese, que está em procedimento de divórcio, 

porém, ainda reside no mesmo imóvel que o autor do fato.Destaca, ainda, 

que na data dos fatos (23/10/2018) o suspeito deu início a uma discussão 

e, quando a vítima o agrediu verbalmente, ele teria se apoderado de uma 

chave de fenda e partido em sua direção, ameaçando agredi-la 

fisicamente caso ela não saísse de casa, momento em que foi até a 

Delegacia de Polícia Civil.É o relato.DECIDO.Anote-se, inicialmente, que 

entre todos os tipos de violência existentes contra a mulher, aquela 

praticada no ambiente familiar é uma das mais cruéis e perversas, seja 

qual for o grau de parentesco entre os envolvidos.A narrativa constante 

dos autos denota clara situação de risco, na medida em que o suspeito 

teria ameaçado fisicamente a vítima. Portanto, no caso em discussão, 

verifico a presença de elementos autorizadores da atuação estatal e a 

tutela jurisdicional no sentido de garantir a integridade física e psíquica da 

vítima, a ser realizada por intermédio de instrumentos próprios para coibir 

a concretização dos riscos que está sofrendo.À vista do que foi relatado 

pela vítima, entendo que está configurada a situação de iminente risco de 

violência, já que o agressor demonstrou comportamento violento e 

incompatível com a convivência com a vítima. A conduta agressiva do 

suspeito demonstra o risco à vida da vítima, caracterizando a cognição 

sumária própria das tutelas de urgência, o que justifica a proibição do 

agressor em se aproximar ou manter contato com todos eles.Neste ponto, 

é importante frisar que a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito 

doméstico e familiar é de suma importância, já que, em regra, a violência 

ocorre, na maioria das vezes, dentro do próprio âmbito familiar, sem prova 

testemunhal. Nesse sentido:“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO DE AMEAÇA E 

VIAS DE FATO PERPETRADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM 

AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 

PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS 

ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.Deve 

ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria 

do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas 

nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência 

doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se 

reveste de maior força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, 

Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado 

em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015).”Assim, configurada a 
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hipótese de violência doméstica (artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da 

Lei nº 11.340/2006), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de 

medidas protetivas em favor da ofendida, o deferimento do presente 

pedido é necessário, a fim de resguardar a incolumidade física e psíquica 

da requerente.Ademais, evidencia-se a necessidade da aplicação das 

medidas protetivas, precatando a incolumidade da agredida e colocando 

freio nos arroubos de agressividade do acusado. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006), concedo à ofendida as medidas postuladas, e aplico 

imediatamente ao ofensor, EDMAR SOARES DE JESUS, as seguintes 

medidas de urgência:1)proibição do agressor de aproximar da ofendida e 

de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 

500 (quinhentos metros) entre estes e o agressor; 2) proibição de contato 

com a ofendida, seus familiares, por qualquer meio de comunicação, em 

especial telefones, aplicativos de conversas, redes sociais e congêneres; 

3) proibição de frequentar a residência da ofendida, seu trabalho e locais 

de frequência usual da ofendida, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; 4) Afastamento do lar.Intime-se a requerente 

pessoalmente desta decisão, cientificando-a de que, caso EDMAR 

descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá procurar 

imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a 

adoção das medidas pertinentes.Intime-se o requerido, pessoalmente, 

cientificando-o de que o descumprimento de quaisquer dessas medidas 

ensejará a sua imediata prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 

11.340/2006). Caso não seja encontrado, intime-o por edital.Insta 

consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem ser revistas 

a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas 

na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art.22, § 1º).Notifique-se 

imediatamente a vítima, consoante previsão do artigo 21 da Lei nº 

11.340/2006.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Delegada de Polícia 

Civil, inclusive para fins de controle do cumprimento da ordem, autorizando 

desde logo, a prisão cautelar se flagrado o agressor desobedecendo as 

medidas de restrição impostas.Cumpra-se, servindo a presente decisão 

como mandado/ofício/carta precatória.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 

24 de outubro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 10 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24920 Nr: 1196-43.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMC, ZMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Rodrigues de Freitas - 

OAB:MT 18.267, Miriam de Matos Borges Ruginski - 

OAB:MT0013462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Morgana de 

Oliveira - OAB:29282SC

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26576 Nr: 1180-55.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BECKER, Neri Fatima Marchioretto 

Becker, José Francisco Klaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:MT/5.123- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:OAB/MT 12130-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 1244-21.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPIDIO MACCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH 

LTDA, Paulo Gilberto Diel, THIAGO AFFONSO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144/O, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:OAB/MT 19.144

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47879 Nr: 500-31.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Cavalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55471 Nr: 2405-37.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias proceder a juntada das custas de 

distribuição do ato deprecado nº 1003199-39.2019.811.0010, 1ª vara de 

Jaciara/MT, diretamente no juízo deprecado, sob pena de devolução do ato 

sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61674 Nr: 235-24.2018.811.0108

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DE ARRUDA LIMA 

- OAB:OAB/MT 23001/O

 Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos,

Objetivando garantir amplitude de defesa, bem como tendo em vista que os 

defensores públicos designados para atuar nesta comarca em regime de 

cumulação se fazem presentes apenas nas segundas e sextas-feiras, 

nomeio a advogada Ana Paula de Arruda Lima, OAB/MT n. 23.001/O, para 

patrocinar os interesses do adolescente neste ato somente. Fixo o valor 

de 0,5 URH (R$ 485,06 - quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis 

centavos) Tabela de Honorários da OAB/MT - a título de honorários 

advocatícios, devendo ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.
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Defiro o pedido de fls. 118.

Considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução. Remetam-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação de alegações finais, nos termos do 

artigo 186, §4º, Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90). 

Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no prazo legal.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61928 Nr: 384-20.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE DE FATIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 45643 Nr: 1561-58.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Machado Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DE ARRUDA LIMA 

- OAB:OAB/MT 23001/O, Claudio Birck - OAB:MT 10.093, Defensoria 

Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos,

Objetivando garantir amplitude de defesa, bem como tendo em vista que os 

defensores públicos designados para atuar nesta comarca em regime de 

cumulação se fazem presentes apenas nas segundas e sextas-feiras, 

nomeio a advogada Ana Paula de Arruda Lima, OAB/MT n. 23.001/O, para 

patrocinar os interesses do acusado nesta audiência. Fixo o valor de 0,5 

URH (R$ 485,06 - quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) 

Tabela de Honorários da OAB/MT - a título de honorários advocatícios, 

devendo ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução. Remetam-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação de alegações finais, nos termos do 

artigo 403, §3º, CPP. Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no 

prazo legal.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 46070 Nr: 1825-75.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL NUNES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, Maycon Gleison Furlan Picinin - OAB:OAB/MT 16.158-0

 Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos,

Designo audiência em continuação para o dia 08 de julho de 2020, às 

13h30.

Intime-se as testemunhas constantes às fls. 138, 139 e 140.

Expeça-se carta precatória para interrogatório do acusado no endereço 

acima descrito.

Diligencie a secretaria sobre as cartas precatórias expedidas.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 47964 Nr: 556-64.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SIMIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos,

Objetivando garantir amplitude de defesa, bem como tendo em vista que os 

defensores públicos designados para atuar nesta comarca em regime de 

cumulação se fazem presentes apenas nas segundas e sextas-feiras, 

nomeio a advogada Ana Paula de Arruda Lima, OAB/MT n. 23.001/O, para 

patrocinar os interesses do acusado neste ato somente. Fixo o valor de 

0,5 URH (R$ 485,06 - quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis 

centavos) Tabela de Honorários da OAB/MT - a título de honorários 

advocatícios, devendo ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Tendo em vista que o acusado não foi encontrado para ser intimado no 

endereço constante nos autos (fls. 64), aplico-lhe os efeitos do artigo 367 

do Código de Processo Penal.

 Considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução. Remetam-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação de alegações finais, nos termos do 

artigo 403, §3º, CPP. Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no 

prazo legal.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52387 Nr: 764-14.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB, SdS, LB, VFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR, 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:OAB/MT 19724-O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52786 Nr: 969-43.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdS, LB, VFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55752 Nr: 2629-72.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDS, NBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:20055/O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56873 Nr: 556-93.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio da Silveira, Loinir Baú, Vilma Fátima Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à certidão de fls. 

56 e requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57009 Nr: 625-28.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecsandro Bau, Sergio da Silveira, Loinir Baú, Vilma 

Fátima Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60358 Nr: 2584-34.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loinir Baú, Sergio da Silveira, Vilma Fátima Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS MOLINARI ARAUJO - 

OAB:25238/O, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:46803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62162 Nr: 543-60.2018.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO FERRONATO, IONE FÁTIMA FERRONATO, 

VOLMIR ANTONIO DELLALIBERA ALVES XAVIER, SOLANGE APARECIDA 

SOARES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER, NOEMIA 

PRESSER NIEDERMEIER, HENRIQUE MEINBERG, ALICE JUNQUEIRA 

MEINBERG, ZINAH DE NOVAES MEINBERG, CARLOS MEINBERG, ANTONIA 

BARCO MATHIUS, IRMA MATHIUS DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO DE 

OLIVEIRA, ERASMO MATHIUS, NILVA MATHIUS VIEIRA, JAMIL MATHIUS, 

SILVANA KROMINSKI MATHIUS, ANA MARIA ORCELI MATHIUS, ALTAMIR 

CAETANO LAZAROTO, ADRIANE WARPECHOWSKI LAZAROTO, JOSE 

POSSENTI, OLEGARIO MATHIUS, EDITE ROSSONI MATHIUS, LORIVAL 

FRANCELINO VIEIRA, LELIA BARBOSA POSSENTI, ADHEMAR FABRICIO, 

NAIR DE CARVALHO FABRICIO, APARECIDO FABRICIO, NADIR FABRICIO, 

JOÃO ANTONIO FABRICIO, IRANI PACHECO FABRICIO, JOSE ANTONIO 

FABRICIO, AVELINA FABRICIO, JAYR FABRICIO, ÁLVARO ANDRÉ 

GOMES, CARMEN VANDERLEA GOMES, SANTO FLECK GOMES, SANTA 

HELENA DOS SANTOS GOMES, MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE 

SOARES FERREIRA BARBOSA, Devino Manfio Mazzonetto, Aletícia Lago 

Mazzonetto, Clovis Morales Pestano, Izidoro Sebastião Breitenbach, Irinoi 

Francisco Lago Mazzonetto, Sergio Mamoru Takahashi, Valdelei Lago 

Mazzonetto, SILVIA INES BREITENBACH, HILDA MARIA BROCCO, 

ADEMAR BITENCOURT, FERNANDO PEZZINI, ELISA SATIE ODA 

TAKAHASHI, NILTON ORLANDO SERRA, Idianes Gorete Brocco, 

Francisca Pereira Bitencourt, DULCE JEANETE BASTIAN, VALDELINE 

MONTEIRO FABRICIO, ZILDA FABRICIO DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA SILVA, 

FATIMA APARECIDA FABRICIO, JACI PIVA, CARMEM VIVIAN PIVA, 

RAFAEL PEZZINI, EDER WILLIAMN PRESA, NAIR GIEHL PRESA, MARILEI 

DE FATIMA BROCCO, NELSON SCHENEIDER, ROSANE TEREZINHA 

TRAMONTIN SCHENEIDER, ALZIRO VARGAS PACHECO, Sônia Fátima 

Silva Frozza, Edimilson Brocco, Altir Frozza, MOACIR FLECK, ANDRE 

FELISBERTO LAZAROTO, Eloir Aparecida Frescura Fleck, MARLI RITA 

LOPATINI LAZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, Isabel Jung - OAB:MT 17220, Karina Cappellesso A. 

Batistella - OAB:12.772, TAÍS GIOVELLI - OAB:MT 23.576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Alaor Botura - 

OAB:30.018, Luiz Pedro Franz - OAB:14594, MARCELO MEINBERG 

GERAIGE - OAB:20.098 GO, NADIME MEINBERG GERAIGE - 

OAB:196.331 SP, WAGNER KIYOSHI DA SILVA - OAB:31773, ZAIDEN 

GERAIGE NETO - OAB:131827

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64246 Nr: 1828-88.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71124 Nr: 1458-75.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH - MT, 

MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON ALVES SKILOF, TIAGO 

GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT - OAB:24465/O

 Impulsiono os autos para intimar a defesa do réu Tiago Gonçalves 

Rodrigues para no prazo de 5 dias apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22852 Nr: 706-55.2009.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFÉRTIL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celito Maximino Baldin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:75577-PR, Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 25145 Nr: 1421-63.2010.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVANIR ZENI, NILZA OJEDA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:MT/5.123- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 25181 Nr: 1457-08.2010.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO DONIZETH DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - OAB:21384/O

 Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos.

Expeça-se carta precatória, conforme requerido às fls. 132.

Intime-se João Severo da Silva no endereço indicado às fls. 132.

Designo audiência para o dia 08 de julho de 2020, às 14h30.

Intimem-se réu e sua defesa.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44243 Nr: 409-72.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRLONI PESSATTO e COZER LTDA-ME, 

ADALBERTO TIRLONI, Claudimir Francisco Pessatto, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA TIRLONI, CARLOS ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:11761 CE, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:, MATHEUS 

BRONZIADO TELES - OAB:, RENIA MARIA BEZERRA REIS - OAB:21371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:MT 6298-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21482 Nr: 881-83.2008.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY PRADA DA SILVA, ESPOLIO DE 

ILBERTO EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar no feito e requerer o que 

entender direito, ante a petição de desarquivamento protocolada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43610 Nr: 2555-23.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINO FRANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 21502 Nr: 877-46.2008.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Santo Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389, MOACIR FERRARI - OAB:84236

 Autos n. 877-46.2008.811.0108 - Código 21502.

DECISÃO

Vistos, etc.

Inicialmente, atento que não há, nesta fase, prisão domiciliar e sim prisão 

preventiva a ser cumprida em caráter domiciliar, pois somente poderá 

falar-se em prisão domiciliar caso haja preso provisório, ressalvadas as 

disposições da Lei das Execuções Penais.

Em sede de reavaliação legal da prisão realizada nos autos verifico que 

permanecem lídimos os motivos que outrora ensejaram o clausuro 

processual.

 Os fatos, fundamentos e circunstâncias determinantes – já fartamente 

esmiuçados na decisão de fls. 848/850 – não sofreram alterações 

capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição.

Também porque o feito caminha em ritmo regular não havendo excessiva 

morosidade na tramitação e, ao menos no presente momento, a 

manutenção da prisão é medida de rigor.

Por fim, diligencie a secretaria quanto a expedição de Carta Precatória 

para a oitiva da testemunha Klayton Ferreira de Jesus, nos termos da cota 

ministerial de fl. 879. Ademais, considerando que o interrogatório do réu já 

foi designado na Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR (fl. 887), 

aguarde-se o cumprimento da missiva.

Anote-se que nova reavaliação legal realizar-se-á até 04/06/2020 ou por 

ocasião da prolação da sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Tapurah/MT, 11 de março de 2020.

 BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68463 Nr: 402-07.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Narciso de Lirio, LUIZ FERNANDO 

COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Cód. 68463 - Autos nº 402-07.2019.811.0108

 DECISÃO

Vistos, etc.

Em sede de reavaliação legal da prisão realizada nos autos verifico que 

permanecem lídimos os motivos que outrora ensejaram o clausuro 

processual.

 Os fatos, fundamentos e circunstâncias determinantes – já fartamente 

esmiuçados na decisão de fls. 143/144-v – não sofreram alterações 

capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição.

Também porque o feito caminha em ritmo regular não havendo excessiva 

morosidade na tramitação e, ao menos no presente momento, a 

manutenção da prisão é medida de rigor.

Por fim, considerando que houve o interrogatório dos acusados e oitiva da 

vítima e das testemunhas digam Ministério Público e Defesa se há 
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diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos 

apurados na instrução.

Não havendo requerimento de diligências concedo às partes 

sucessivamente o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de 

memoriais, conforme arts. 402 e 403 do Código de Processo Penal.

Anote-se que nova reavaliação legal realizar-se-á até 04/06/2020 ou por 

ocasião da prolação da sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Tapurah/MT, 11 de março de 2020.

 BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69931 Nr: 875-90.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MOCELIN SCHNAIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Karolina Pasko dos Santos Fonseca - 

OAB:23579/O

 Cód. 69931 - Autos nº 75-90.2019.811.0108

 DECISÃO

Vistos, etc.

Em sede de reavaliação legal da prisão realizada nos autos verifico que 

permanecem lídimos os motivos que outrora ensejaram o clausuro 

processual.

 Os fatos, fundamentos e circunstâncias determinantes – já fartamente 

esmiuçados na decisão de fls. 69/70-v – não sofreram alterações 

capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição.

Também porque o feito caminha em ritmo regular não havendo excessiva 

morosidade na tramitação e, ao menos no presente momento, a 

manutenção da prisão é medida de rigor.

Razão assiste ao Ministério Público quanto ao encerramento da instrução, 

uma vez que não há informações sobre a oitiva da vítima. Assim, diligencie 

a Secretaria acerca da Carta Precatória expedida às fls. 155. Com o 

retorno da missiva intime-se as partes para conhecimento e manifestação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Não havendo requerimento de diligências concedo às partes 

sucessivamente o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de 

memoriais, conforme arts. 402 e 403 do Código de Processo Penal.

Por fim, considerando que a Defensoria Pública tornou a designar 

Defensores para oficiar perante esta comarca de Tapurah/MT, revogo a 

nomeação da advogada Karolina Pasko (fls. 83/154). Fixo, 

equitativamente, o importe de 0,5 URH pela atuação no feito. Expeça-se a 

certidão de honorários.

Anote-se que nova reavaliação legal realizar-se-á até 04/06/2020.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Tapurah/MT, 11 de março de 2020.

 BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70679 Nr: 1171-15.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 Cód. 68463 - Autos nº 402-07.2019.811.0108

 DECISÃO

Vistos, etc.

Em sede de reavaliação legal da prisão realizada nos autos verifico que 

permanecem lídimos os motivos que outrora ensejaram o clausuro 

processual.

 Os fatos, fundamentos e circunstâncias determinantes – já fartamente 

esmiuçados na decisão de fls. 143/144-v – não sofreram alterações 

capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição.

Também porque o feito caminha em ritmo regular não havendo excessiva 

morosidade na tramitação e, ao menos no presente momento, a 

manutenção da prisão é medida de rigor.

Por fim, considerando que houve o interrogatório dos acusados e oitiva da 

vítima e das testemunhas digam Ministério Público e Defesa se há 

diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos 

apurados na instrução.

Não havendo requerimento de diligências concedo às partes 

sucessivamente o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de 

memoriais, conforme arts. 402 e 403 do Código de Processo Penal.

Anote-se que nova reavaliação legal realizar-se-á até 04/06/2020 ou por 

ocasião da prolação da sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Tapurah/MT, 11 de março de 2020.

 BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001231-68.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE & HEEMANN LTDA - EPP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TAPURAH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1001231-68.2019.8.11.0108 REQUERENTE: WELLINGTON SILVA ROCHA 

REQUERIDOS: ANDRADE & HEEMANN LTDA - EPP e MUNICIPIO DE 

TAPURAH Vistos, etc. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo cópia, como 

mandado. Designo audiência para o dia 28 de abril de 2020 às 13h30, 

neste Juízo. Comunique-se o juízo deprecante da designação de data de 

audiência (art. 392, CNGC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

patronos, por meio da imprensa oficial (Item 3, OS/NMV n. 001/2018). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000180-22.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VALMOR BESKOW & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PAULA DA SILVA COBRANCA - ME (REQUERIDO)

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para a intimação dos Requerentes, por intermédio de 

sua procuradora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline novo 

endereço da Requerida Eliane Paula da Silva, haja vista o retorno de AR de 

nº BO015963836BR (ID Nº 30204345).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-64.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA DE MOTERES ARAGUAIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONICE LEMES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para a intimação do Requerente, por intermédio de seu 
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procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos com relação à Correspondência Devolvida de ID nº 30217407.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000261-06.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

VANESSA DA SILVA OAB - 062.107.631-70 (REPRESENTANTE)

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000261-06.2020.8.11.0085. 

REPRESENTANTE: VANESSA DA SILVA EXECUTADO: GILBERTO CARLOS 

DA SILVA Vistos. Cuida-se de execução de alimentos, onde o documento 

sobre o qual embasa a pretensão da postulante é uma sentença (título 

executivo judicial), pugnando a exequente pela tramitação na forma do 

artigo 911 do CPC (a qual dispõe sobre a execução de alimentos fundada 

em título executivo extrajudicial), objetivando o recebimento da dívida 

alimentar no valor de R$ 6.309,16, referente ao período de setembro/2018 

a fevereiro/2020, sob pena de decretação da prisão civil. Entretanto, o 

exequente cumula pedidos incompatíveis na exordial, posto que o débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do executado é aquele relativo até as 

três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação (art. 528, §7º 

do CPC) e no caso, a execução, proposta pelo rito da prisão civil, objetiva 

o recebimento parcelas antigas e atuais. Assim, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, os quais deverão ser sanados pela 

parte exequente, que deverá adequar o seu pedido ao correto rito 

processual. Isto posto, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial 

nos termos do art. 321 do CPC. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000582-75.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

B. K. (REQUERENTE)

A. C. V. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico e dou fé que intimo o 

autor para assinar o termo de guarda e retirá-lo no prazo de 15 (quinze) 

dias. TERRA NOVA DO NORTE, 12 de março de 2020. CRISTIANE 

ROHENKOHL ROSCETE Técnica(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 1000, Centro, 

TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 

35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000843-40.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR APARECIDO LORENTI CORTEZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIFICO e dou fé que até a presente data não aportou nos autos a 

perícia médica designada para dezembro de 2019, nos termos da 

legislação processual vigente, que intimo a parte autora para no prazo de 

15 (quinze) dias, requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000820-94.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA DO NORTE (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido valor deverá ser recolhido mediante 

guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com 

a respectiva identificação dos autos.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000931-78.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO OLIVI PERES (REQUERENTE)

JOSE PERES DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA OAB - MT21684-O (ADVOGADO(A))

 

Petição de Contestação em PDF anexo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000174-50.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DAMACENA SANTOS (REU)

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REU)

OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE Certidão CERTIFICO, nos termos da legislação 

processual vigente, que intimo a parte requerente, para que, no prazo de 

10(dez) dias, providencie o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, nos autos supra, no valor de R$ 64,00 (sessenta e quaro reais). 

O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial, a qual poderá 

ser obtida através do site do tjmt.jus.br, com a juntada do comprovante 

nos presentes autos. TERRA NOVA DO NORTE, 12 de março de 2020. 

SILVANA LAZAROTO Técnica Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, 

TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 

35341740

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000194-41.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. C. T. (REQUERENTE)

O. S. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000194-41.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: JOCELAINE MARIA CONTREIRA TUON, OSVALDO SANTO 

TUON Vistos. Trata-se de ação de divórcio consensual movida por 

OSVALDO SANTO TUON e JOCELAINE MARIA CONTREIRA TUON, ambos 

já qualificados nos autos. As partes acordaram em relação à dissolução 

do casamento, guarda dos filhos, visitas, alimentos, despesas 

extraordinárias e nome da requerente. Instado a manifestar-se, o 

representante ministerial foi favorável ao pedido dos requerentes (id. 
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29751954). É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que as partes, inicialmente, informam serem casadas no 

regime da comunhão parcial de bens desde 28/09/2012, conforme certidão 

de Id. 28668805, sendo que, da união, advieram dos filhos, os menores 

Maria Luiza Contreira e Arthur Rafael Contreira Tuon. Contudo, 

encontram-se separados de fato e, não mais havendo possibilidade de 

vida em comum, requerem a decretação do divórcio. De início, cumpre 

registrar que, com o advento da EC nº 66/2010, a qual extirpou do 

ordenamento jurídico o prazo mínimo para o divórcio, que era exigido no 

artigo 226, § 6º, da CRFB/88, na sua redação anterior, bem como diante da 

livre e espontânea intenção de se divorciarem-se, verifico que não há 

óbice para que se homologue o divórcio entre as partes. Por oportuno, 

vale registrar a jurisprudência do insigne Tribunal de Justiça deste Estado: 

AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL - ADVENTO DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE LAPSO 

TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL - DECRETAÇÃO DO 

DIVÓRCIO - APLICAÇÃO IMEDIATA – NORMA CONSTITUCIONAL - 

RECURSO PROVIDO - PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. Com a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº 66, deu-se nova redação ao §6º do art. 

226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do 

casamento civil pelo divórcio, restando suprimida a exigência de prévia 

separação judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou da comprovação da 

separação de fato por mais de 2 (dois) anos, razão pela qual, havendo 

pedido, deve ser decretado, de imediato, o divórcio do casal. Mesmo que a 

ação tenha sido proposta antes do início da vigência do citado diploma 

constitucional, nada obsta sua aplicação, na medida em que a norma 

constitucional tem eficácia imediata, sendo certo que os processos em 

curso devem se adaptar à novel realidade constitucional. (APELAÇÃO Nº 

114928/2010 – TJ/MT - 31-08-2011) (grifei e negritei). Nesse sentido, trilha 

a doutrina do brilhante doutrinador RODRIGO DA CUNHA PEREIRA: 

“Portanto, o novo texto constitucional suprimiu a prévia separação como 

requisito para o divórcio, bem como eliminou qualquer prazo para se 

propor o divórcio, seja judicial ou administrativo (Lei nº 11.441/07). Tendo 

suprimido tais prazos e o requisito da prévia separação para o divórcio, a 

Constituição joga por terra aquilo que a melhor doutrina e a mais 

consistente jurisprudência já vinham reafirmando há muitos anos, a 

discussão da culpa pelo fim do casamento, aliás, um grande sinal de 

atraso do ordenamento jurídico brasileiro”. (http://www.ibdfam.org.br/? 

artigos&artigo=647) No que concerne à guarda dos filhos, alimentos, 

despesas extraordinárias e direito de visitas, acordaram conforme 

consignado na inicial. A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja, JOCELAINE MARIA CONTREIRA. Posto isto, atendidas as 

formalidades legais e preservados os interesses dos menores envolvidos, 

HOMOLOGO o acordo constante na inicial de Id. 28668796 e DECRETO o 

divórcio de OSVALDO SANTO TUON e JOCELAINE MARIA CONTREIRA 

TUON. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente para 

averbação do divórcio, juntamente com cópia desta sentença. Lavre-se o 

termo de guarda dos menores, conforme acordado. Custas pro rata. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62315 Nr: 1193-16.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1193-16.2017.811.0085 (Código 62315)

Requerente: Terezinha da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de aposentadoria por idade na 

qualidade de segurada especial - agricultora, por TEREZINHA DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

 Consoante petitório de fls. 64, a parte autora requereu a extinção da ação 

pela desistência, alegando não possuir condições para arcar com as 

custas processuais.

Consigna-se que a parte requerida sequer foi citada.

 É o breve relato. Decido.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida sequer foi citada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 15 de abril de 2019.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37250 Nr: 1277-95.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKVC, MPDEDMG, JVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI ALVES FERREIRA - 

OAB:17978

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 528, §6º, do Código de 

Processo Civil, REVOGO a prisão civil de OZÉIAS CAUREO, bem como 

JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, inciso II e artigo 

925, ambos do Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso e 

PROCEDA-SE com as baixas de praxe no sistema BNMP.CONDENO o 

executado ao pagamento das custas e despesas processuais.P. R. I. 

C.Serve cópia do presente como Carta Precatória, Alvará de Soltura, 

Mandado, Ofício e/ou no que couber.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público 

Estadual.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do 

Norte, 11 de março de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53183 Nr: 358-33.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSO 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:5.416/MT

 Processo n° 358-33.2014.811.0085 (Código 53183)

Vistos.

Considerando a apresentação dos dados bancários da parte autora e de 

seu advogado, bem como o contrato de honorários advocatícios (fls. 

129/131), PROCEDA-SE com o levantamento dos respectivos valores 

(fls.127/128) nas contas informadas, observando o respectivo quinhão 

das partes.

Com o levantamento dos valores, INTIME-SE as partes pessoalmente 

acerca do referido levantamento, bem como para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como quitação 

integral.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53308 Nr: 446-71.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ERD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - 

OAB:11666-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 446-71.2014.811.0085 (Código 53308)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar os honorários de 

sucumbência referente a sentença de fl. 138/139, contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57207 Nr: 1376-55.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA DE CASTRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar 

Filho - Procurador Federal - OAB:0

 Processo n° 1376-55.2015.811.0085 (Código 57207)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ELDA DE CASTRO 

OLIVIERA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 151-V

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

149/150, totalizando a importância de R$ 31.440,07 (trinta e um mil, 

quatrocentos e quarenta reais e sete centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51414 Nr: 1108-40.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIR JOSÉ LUKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARÃO LINCOLN SICUTO - 

OAB:OAB/MT 5091-B, ADMAR AGOSTINI MÂNICA - OAB:MT-3560, 

NELMA BETÂNIA NASCIMENTO SICUTO - OAB:5176-B/MT, NEUMA 

TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 Processo nº 1108.40.2011.811.0085 (Código 51414)Vistos.Considerando 

o petitório de fls. 72/73 em que o parquet requer a venda judicial do veículo 

Vectra Sedan Elegance, devidamente penhorado às fls. 55/56 e avaliado à 

fl. 70, DETERMINO que se designe data para a hasta pública, expedindo os 

editais de praça na forma dos artigos 886 e 887, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, ficando a leiloeira responsável pela confecção e 

publicação dos editais do leilão.NOMEIO para a hasta pública do bem móvel 

submetido à constrição judicial, a leiloeira oficial - Cirlei Freitas Balbino da 

Silva - representante da empresa especializada Leilões Judiciais Serrano, 

a qual deverá ser intimada acerca da nomeação, para que, em anuindo 

com o encargo, manifestar sua aceitação nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.FIXO o percentual de 05% (cinco por cento) sobre o valor da 

arrematação a título de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser 

adimplido pelo arrematante.DETERMINO, desde já, a restrição de 

transferência do veículo Chevrolet Vectra Sedan Elegance, ano 

2007/2007, Placa ADL-1229, de propriedade do executado (CPF: 

588.798.469-49), até ulterior deliberação do Juízo. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58777 Nr: 804-65.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER 

DALFIOR MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 804-65.2016.811.0085 (Código 58777)Vistos.Defiro o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil. Sem dar ciência à parte contrária, 

providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome do(s) executado(s) SCHELBI JUNIOR MATIELLO (CPF: 

002.254.491-70) até o valor de R$ 99.873,25, devidamente indicado pela 

parte exequente às fls. 118/119.Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro) horas subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva.Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, no endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da 

penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta. (...)

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069513/3/2020 Página 1056 de 1073



 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59640 Nr: 1176-14.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA, BRANDINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1176-14.2016.811.0085 (Código 59640)Vistos.Nos termos 

do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar ciência à parte contrária, 

nesta oportunidade, realizo ordem junto ao Sistema BACENJUD de 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em conta de titularidade 

da parte executada (CPF: 513.375.769-72 e CPF: 603.603.809-72), até o 

valor indicado pelo exequente às fls. 45/47 (R$ 37.549,15).Frutífera a 

diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, proceder-se-á à 

liberação de eventual indisponibilidade excessiva. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60672 Nr: 274-27.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANDINA DA SILVA, ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 Processo nº 274-27.2017.811.0085 (Código 60672)

Vistos.

Inicialmente, DETERMINO a intimação do causídico para que regularize a 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista 

que não consta nos autos a respectiva procuração, sob pena de extinção.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação. Havendo 

interesse e/ou transcorrido o prazo in albis, DETERMINO a designação de 

audiência conciliatória, conforme pauta da conciliadora do Juízo.

Após, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60950 Nr: 400-77.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER DALFIOR 

MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 Processo nº 400-77.2017.811.0085 (Código 60950)

Vistos.

Considerando o termo de audiência de conciliação à fl. 177 e a dicção do 

art. 334, §8º do NCPC, ante o não comparecimento injustificado da 

embargada à oralidade, CONDENO a parte ré em 2% (dois por cento) de 

multa sob o valor da causa, sendo a qual revertida em favor do Estado. 

INTIME-SE a Procuradoria-Geral do Estado para fins de execução da multa 

arbitrada.

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52800 Nr: 71-70.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR POLITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:OAB/MT 16.555/A, MARILSON MENDES 

RIBEIRO - OAB:16108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Processo nº 71-70.2014.811.0085 (Código 52800)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, 

em face de CEZAR POLITA, devidamente qualificado nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo extrajudicial, 

consoante petição juntada às fls. 126/129.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e, tratando-se de direito transigível, devida é a homologação 

por ato judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fl. 

126/129, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pro rata, se de outra forma não pactuaram.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios dos respectivos 

causídicos.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53506 Nr: 584-38.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LEITE ALENCAR (ESPÓLIO), LUIZA VITÓRIA 

LOPES ALENCAR, RENATO LOPES ALENCAR, RODRIGO LOPES 

ALENCAR, MARCIA LOPES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 584-38.2014.811.0085 (Código 53506)

Vistos.
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Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por NELSON LEITE 

ALENCAR (ESPÓLIO), LUIZA VITÓRIA LOPES ALENCAR, RENATO LOPES 

ALENCAR, RODRIGO LOPES ALENCAR e MARCIA LOPES ALENCAR em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, foi observado o cumprimento integral da obrigação, 

conforme consta às fls. 93/97.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 93/97 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

 Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53602 Nr: 655-40.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR POLITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:OAB/MT 16.555/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Processo nº 71-70.2014.811.0085 (Código 53602)

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta pelo BANCO DO BRASIL 

S/A, em face de CEZAR POLITA, devidamente qualificado nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo extrajudicial, 

consoante petição juntada às fls. 37/42.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e, tratando-se de direito transigível, devida é a homologação 

por ato judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fl. 37/41, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pro rata, se de outra forma não pactuaram.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios dos respectivos 

causídicos.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56944 Nr: 1240-58.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ADRIANO RIBEIRO, ARSILINA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1240-58.2015.811.0085 (CÓD. 56944)

Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT em face de CLAUDIO ADRIANO 

RIBEIRO e ARCELINA DA SILVA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de uma 

composição extrajudicial, pugnando pela homologação do acordo e, 

consequentemente, pela suspensão da ação (fls. 55/57).

Após, os autos vieram conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 55/57, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do CPC.

Considerando o decurso do prazo para cumprimento do acordo, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

 Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56950 Nr: 1246-65.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON ANTÔNIO DE MORAIS - ME, LUIZ 

CARLOS GABBIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 1246-65.2015.811.0085 (Código 56950)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT em face de GELSON 

ANTÔNIO DE MORAIS – ME e LUIZ CARLOS GABIATTI.

Entre um ato e outro, as partes compuseram acordo, sendo este 

homologado pela decisão de fls. 38.

Às fls. 42, a parte exequente informou o cumprimento integral do acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

O art. 924, inciso II, do CPC diz: “Extingue-se a execução quando: (...); II - 

a obrigação for satisfeita; (...)”.

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte dos executados, 

conforme fl. 42, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.
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Eventuais custas pela parte executada.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56951 Nr: 1247-50.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ADRIANO RIBEIRO, MARCOS 

ROBERTO TELES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1247-50.2015.811.0085 (CÓD. 56951)

Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT em face de CLAUDIO ADRIANO 

RIBEIRO e MARCOS ROBERTO TELES DE SOUZA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de uma 

composição extrajudicial, pugnando pela homologação do acordo e, 

consequentemente, pela suspensão da ação (fls. 53/55).

Após, os autos vieram conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 53/55, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do CPC.

Considerando o decurso do prazo para cumprimento do acordo, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

 Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57390 Nr: 94-45.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA BORTOLI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 94-45.2016.811.0085 (Código 57390)

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposta pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT em face de SILVIA MARIA 

BORTOLI DE OLIVEIRA.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou o cumprimento integral 

do acordo, pugnando pela extinção do feito (fl. 74).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

O art. 924, inciso II, do NCPC diz: “Extingue-se a execução quando: (...); II - 

a obrigação for satisfeita; (...)”.

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte dos executados, 

conforme fl. 74, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37828 Nr: 388-10.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Autos nº. 388-10.2010.811.0085 (Código 37828)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

qualificado nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito (fl. 73/74).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: (...) II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO EXTINTA a 

execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo 

Civil, desconstituindo eventuais penhoras realizadas nos autos.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51009 Nr: 941-86.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO VALANDRO KOUNZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 Processo nº: 941-86.2012.811.0085 (Código 51009)

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de TIAGO VALANDRO KOUNZ, devidamente 

qualificado, dando-os como incurso na sanção prevista pelo artigo 306, 

“caput”, e artigo 309, “caput”, da Lei nº 9.503/97, artigo 21, “caput”, da Lei 

nº 3.688/41 e artigo 329, “caput” do Código Penal.

Proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo acusado em 

12/07/2017, conforme ata de audiência de fls. 90/91.

Devidamente instado, o Ministério Público Estadual pugnou pela extinção 
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da punibilidade do réu, ante o cumprimento do benefício da suspensão 

condicional do processo (fls. 98).

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, verifico o acusado cumpriu integralmente o benefício 

da suspensão condicional do processo, situação que importa na extinção 

da punibilidade.

Com efeito, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 e em 

consonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de TIAGO VALANDRO KOUNZ e, via de consequência, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente feito.

Considerando que os honorários serão fixados consoante apreciação 

equitativa do Juízo, atendidos ao grau de zelo do profissional, a natureza e 

a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para tal serviço, DETERMINO à Serventia do juízo para que 

expeça-se certidão em favor do(a) advogado(a) nomeado(a) (fls. 38), no 

importe de 03 (três) URH’S, a fim de que possa cobrar os honorários 

arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68559 Nr: 124-41.2020.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:OAB/MT Nº 5468, SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:OAB/MT Nº 6514

 Processo nº: 450-69.2018.811.0085 (Código 63800)

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos c/c alimentos provisórios, proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, substituto processual da menor 

KAYLLA FONSECA DE MESQUITA, representada por sua genitora 

SABRINA BIANCA DA SILVA, em face de CLEITON ALVES DE MESQUITA.

Designada audiência de conciliação, a requerente informou a desistência 

da ação (fl. 34).

Instado a manifestar, o representante ministerial, pugnou pela 

homologação do pedido de desistência da requerente e extinção do feito 

(fl. 35).

Consigna-se que a parte requerida sequer foi citada.

 É o breve relato. Decido.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida sequer foi citada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Solicite a devolução da Carta Precatória expedida para a Comarca de 

Lago da Pedra – MA.

Sem custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE após as baixas e anotações 

necessárias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51731 Nr: 420-10.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CARDEAL CORREA ME, CRISTIANE 

CARDEAL CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº. 420-10.2013.811.0085 (Código 51731)

Vistos.

Nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar ciência à 

parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao Sistema 

BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em conta 

de titularidade da parte executada (CNPJ: 06.100.682/0001-90 e CPF: 

767.319.871-15), até o valor indicado pelo exequente à fl. 68 (R$ 

2.533,87).

Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, no endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade 

dos valores em conta.

CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da resposta da instituição financeira, DEVERÁ A 

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

Havendo impugnação na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, ou, a comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, 

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, pugnar o que entender por direito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58127 Nr: 429-64.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES TEREZINHA FERREIRA ZENARO, JOSÉ 

FRANCISCO PASCOALÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O, JUAREZ MACIEL DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Autos n° 429-64.2016.811.0085 (Código 58127)Vistos.Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por 

JOSEFA ALVES DA SILVA em face de INES TEREZINHA FERREIRA 

ZENARO e JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO, todos devidamente 

qualificados nos autos.Entre um ato e outro, as partes noticiaram a 

realização de uma composição amigável, pugnando pela homologação do 

acordo e, consequentemente, pela suspensão da ação conforme fls. 

165/163.A parte exequente em manifestação de fls. 171/177 postulou, 

novamente, pela homologação do acordo retro, bem como na mesma peça 

processual informou o descumprimento parcial da transação realizada 

pelas partes, requerendo a realização de penhora online via sistema 

BACENJUD, a constrição de bens via sistema RENAJUD, a pesquisa de 

bens pelo sistema INFOJUD, a realização de hasta pública do imóvel 

penhorado e, por fim, apresentou pedido subsidiário de suspensão da 

CNH e passaporte dos executados e cônjuges.Após, os autos vieram-me 

conclusos.É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, em que 

pese o acordo de fls. 165/163 terem vindo em destempo a este Gabinete 

para análise, tendo em vista a data do protocolo (19/09/2019), constata-se 

a necessidade da análise em sua totalidade. Pois bem.DA 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO.Analisando os autos, verifico que houve 

acordo extrajudicial entre as partes litigantes, as quais estabeleceram 
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parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido.Sendo 

assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

167/168, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60997 Nr: 431-97.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 Processo nº 431-97.2017.811.0085 (Código 60997)

Vistos.

CERTIFIQUE-SE o eventual decurso do prazo para a parte requerida se 

manifestar, conforme decisão de fl. 59.

Após, DETERMINO que a Secretária de Vara CUMPRA o remanescente da 

decisão retro, evitando-se conclusões despiciendas ao gabinete.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-09.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (AUTOR(A))

M. E. C. R. (AUTOR(A))

M. P. D. E. D. M. G. -. P. D. J. D. C. D. T. N. D. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. C. L. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TERRA 

NOVA DO NORTE VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 EDITAL 

DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 

1000470-09.2019.8.11.0085 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE MARIA EDILENA COSTA RIBEIRO, 

Endereço: Linha Peru, Assentamento HIJ, Gleba Novo Progresso, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 e MANOEL DOS SANTOS, 

Endereço: Linha Peru, Assentamento HIJ, Gleba Novo Progresso, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA 

ANTONIA DA CONCEICAO LIMA Endereço: Rua Augusto dos Anjos, 06, 

quadra 21, Jadim América, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: "... Foi instaurado nesta Promotoria de Justiça o 

procedimento registrado sob o nº 000098-087/2019, que ora segue anexo, 

propondo-se medidas protetivas em prol da criança L. DA C. L. Segundo 

consta, no dia 15/02/2019, compareceram na sede desta Promotoria de 

Justiça, aSRA. MARIA EDILENA COSTA RIBEIRO e o SR. MANOEL DOS 

SANTOS, oportunidade em que relataram a situação envolvendo o menor 

L. DA C. L.. Conforme informado pelo casal, a genitora MARIA ANTONIA 

teria entregue a criança à Sra. CRISTIANE B. RIBEIRO, que veio para este 

município de Terra Nova do Norte com o menor com autorização de viagem 

reconhecida em cartório. Ao chegar no Município de Terra Nova do 

Norte-MT, CRISTIANE deixou o infante com uma senhora não identificada, 

que ficou responsável por procurar uma família para “DOAR” a criança, 

momento em que os requerentes se dispuseram a cuidar dele, 

recebendo-o e implementando o necessário para sua saúde e adaptação. 

A criança foi encontrada pelo casal, possuindo somente a roupa do corpo 

(que pertencia de outro menor), uma mamadeira e os documentos 

pessoais. Outrossim, o casal MARIA EDILENA COSTA RIBEIRO e MANOEL 

DOS SANTOS manifesta total interesse em adotar LEONARDO, estão com 

a criança desde 12/02/2019, são detentores dos documentos do menor e 

conforme realização de estudos estão preparados em ter para si a guarda 

da criança, pelo que requerem que o infante passe a se chamar MAURICIO 

RIBEIRO DOS SANTOS, com registro de nascimento devidamente 

averbado, tendo na filiação o nome de Maria Edilena Costa Ribeiro e 

Manoel dos Santos, com os respectivos avós. Igualmente, nada se opõem 

quanto aos trâmites processuais legais para a adoção. Importante frisar 

que, durante a realização do atendimento, foi contatado com a genitora do 

menor, a Sra. MARIA ANTONIA, tendo ela informado que entregou a 

criança por não ter condições de cuidar, e nem o pai biológico manifestou 

interesse em criar, além de dizer que não tem o interesse que L. vá para 

uma casa de abrigo. DECISÃO: "...Considerando-se que a ultimação da 

citação pessoal da requerida, secundada com o exaurimento dos meios 

tradicionais de localização (Id. 25726064, Id.25735734, Id. 25637514, Id. 

25726064), se frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código 

de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à citação da requerida, 

mediante a expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, 

inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 20 (vinte) dias. 

Transcorrendo in albis o prazo, permanecendo-se a parte requerida inerte, 

retornem os autos conclusos para nomeação de defensor (a) dativo (a). 

Ciência ao Ministério Público. Às providências." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA GRACIELA GARCIA, 

digitei. TERRA NOVA DO NORTE, 12 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-49.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FLORAVANTE SILVINO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte requerida para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão ID 30179325 e certidão e 

documento ID 30236893 / 30236897.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-76.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DENISE ZANTEDESCHI GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000192-76.2017.8.11.0085. Vistos. Considerando o retorno dos autos da 

Turma Recursal e a manifestação da parte autora, notadamente no 

oferecimento de acordo entre as partes (ID. 28257270), DETERMINO a 

intimação da parte requerida para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de anuência tácita. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000176-44.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SCADERAI (TESTEMUNHA)

LUCIOMAR MACHADO FILHO (TESTEMUNHA)

ANDRE TRIPOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR19012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO 

AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA DONDONI OAB - PR47431 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000176-44.2020.8.11.0077. REQUERENTE: ANDRE TRIPOLONI 

REQUERIDO: COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E 

COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA Vistos, etc. À Secretaria para 

vincular a guia de custas a esta carta precatória, eis que não foi 

reconhecida automaticamente pelo PJE. Designo audiência para o dia 

28/04/2020, às 14h00min. Comunique-se ao juízo de origem a distribuição 

desta carta precatória e a data da audiência designada. Intimem-se as 

partes, testemunhas e seus patronos, estes por DJe. Havendo 

necessidade de realização de atos pela parte interessada, intime-se para 

providências no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo de 30(trinta) 

dias sem manifestação, devolva-se a carta precatória à origem, com 

fundamento no art. 393 da CNGC-TJMT. Após o cumprimento integral da 

diligência deprecada, devolva-se a carta precatória à origem, 

independentemente de nova decisão judicial, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 10 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000190-28.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDER MARCIO FERNANDES LEITE OAB - MT26025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIECI MATOS DOS SANTOS TEIXEIRA (REU)

ANTONIO PEREIRA TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000190-28.2020.8.11.0077. AUTOR: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA REU: 

ANTONIO PEREIRA TEIXEIRA, LIECI MATOS DOS SANTOS TEIXEIRA 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das 

custas iniciais e taxa judiciária no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 12 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000895-60.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA KONDRAT DA SILVA OAB - PR17437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABUR RECAPAGENS DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000895-60.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ABC ARTEFATOS DE 

BORRACHA COELHO LTDA REQUERIDO: JABUR RECAPAGENS DE PNEUS 

LTDA Vistos, etc. Expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado, 

intimando-se as partes. Transcorrido o prazo acerca da intimação, e 

certificado pela Secretaria, conclusos para designação da hasta pública. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 12 de março de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000646-12.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO AGUILERA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PERES FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000646-12.2019.8.11.0077. AUTOR(A): REINALDO AGUILERA DA SILVA 

REU: JOÃO PERES FILHO Vistos, etc. Desconstituo o advogado dativo 

nomeado na última decisão. Para evitar o "pingue-pongue" de decisões, 

considerando que três advogados nomeados já recusaram a nomeação, 

determino seja expedido ofício à OAB/MT para que indique um advogado 

interessado em patrocinar a causa, no prazo de 05 (cinco) dias. VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 12 de março de 2020. ELMO LAMOIA 

DE MORAES Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64315 Nr: 496-82.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARR, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da manifestação do Ministério Público, verifico a 

ocorrência da continência entre as duas ações e a ação nº 

1000920-73.2019.811.0077 – Pje desta Vara, e por ser aquela mais 

abrangente, JULGO EXTINTOS OS PROCESSOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Arbitro em favor do(a) advogado(a) dativo(a) Dra. Débora Smerdeck Piotto 

– OAB/MT n. 22.984, honorários advocatícios referentes à atuação em 

ambos os processos, no montante total de 03 (três) URH, equivalente a R$ 

2.785,55, em observância ao disposto no item 18.3 da Tabela XI da 

OAB/MT 2019.

EXPEÇA-SE certidão de crédito para fins de cobrança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65764 Nr: 1344-69.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cezar da Silva, Maikon Bispo da Silva, 

Carlos Christian Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA 

- OAB:24554/O

 Ante o exposto, e considerando a vontade soberana do Conselho de 

Sentença, ABSOLVO o réu Maikon Bispo da Silva e CONDENO os réus 

Carlos Cezar da Silva e Carlos Christian Oliveira da Silva, qualificados nos 

autos, nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c.c. art. 29, todos 

do Código Penal, cada um deles à pena privativa de liberdade de 13 (treze) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial 

fechado.DELIBERAÇÕES FINAIS(...) Arbitro em favor do advogado dativo 

Dr. Matheus Salomé de Souza – OAB/MT nº 24.554-O, honorários 

advocatícios referentes à fase recursal (interposição de recurso em 

sentido estrito), no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 

4.642,58, em observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da 

OAB/MT 2019. Expeça-se certidão de crédito para fins de 

cobrança.Arbitro em favor dos advogados dativos Dr. Fernando Henrique 

Viola de Almeida – OAB/SP n. 355.024 e Dr. Matheus Salomé de Souza – 

OAB/MT nº 24.554-O, os honorários advocatícios referentes à atuação na 

fase do Plenário do Júri - a serem divididos em partes iguais entre os 

causídicos - no montante de 20 (vinte) URH, equivalente a R$ 18.570,31, 

em observância ao disposto no item 9.2, a, da Tabela XIX da OAB/MT 

2019. Expeçam-se certidões de crédito para fins de cobrança, 

independentemente do trânsito em julgado da sentença.Em caso de 

recurso, expeça-se guia de execução provisória da sentença e 

encaminhe-se ao juízo da execução criminal.Expeça-se alvará de soltura 

do réu MAIKON BISPO DA SILVA, que deverá ser posto em liberdade se 

por outro motivo não deva permanecer preso. Considerando o adiantar da 

hora, serve a presente sentença como alvará de soltura, a ser cumprido 

em Plenário, após a certificação pelo Gestor acerca da inexistência de 

outra ordem de prisão vigente.Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3855 Nr: 11-10.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza de Lima, Manoel Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B, Marcos Aparecido Polon - OAB:5762-A

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para juntar cálculo atualizado da dívida e para 

indicar bens para penhora, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 15435 Nr: 589-70.2003.811.0077

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eterna de Oliveira, Paulo Sérgio de Oliveira 

Peixoto, Cláudio de Oliveira Peixoto, Alexandre de Oliveira Peixoto, 

Leandro de Oliveira Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Kuba, Maria Sueli Francisco Cuba, 

Leonardo Zem, Edna de Oliveira Milani Zem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4.161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camile Schimanski - 

OAB:79.615, Edivaldo Ostroski - OAB:36.462 OAB/PR, Rinaldo 

Hiroyuki Hataoka - OAB:26653/PR

 Vistos, etc.

 Os advogados da parte autora renunciaram ao mandat Determino o 

descadastramento dos advogados do sistema Apolo.

 O art. 76 do Código de Processo Civil prevê que:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, 

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de 

justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência 

couber ao recorrido.

 Diante do exposto, determino a intimação pessoal da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo advogado, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 19608 Nr: 820-97.2003.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Caserta Morato, Laura Nunes Teodoro Morato, 

Fabiane Nogueira Caserta Asvolinsque Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alter Teodoro Lima, Antônio Pereira Silva, 

Paulo José de Oliveira, Antonio José de Oliveira, Reginaldo Gilton Vieira, 

Osvaldo Barcelos Martins Júnior, Palaco Zucarelli, Antonio Garimpeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Lopes Piva 

- OAB:9715-B, Obadias Coutinho dos Reis - OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

A Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.
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No caso em comento, a ação de conhecimento tramitou na forma física e, 

portanto, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá este 

ser distribuído na forma eletrônica, conforme exceção prevista no art. 13, 

II, acima.

Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do pedido de cumprimento de 

sentença e DETERMINO a intimação da parte exequente para distribuir o 

pedido na forma eletrônica, via PJe, instruído com digitalização das peças 

essenciais do processo, sem a necessidade de recolhimento de custas 

iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera continuidade do mesmo 

processo já distribuído.

Arquivem-se estes os autos físicos, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28687 Nr: 1369-97.2009.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Félix Lopes Fernandes - 

OAB:10420/MS, Obadias Coutinho dos Reis - OAB:7877/MT

 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído, para 

indicar no prazo de cinco dias quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, e exibir prova de sua propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da execução, na forma do art. 774, V e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53782 Nr: 500-61.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Alex Ribeiro Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 Vistos, etc.

Melhor analisando os autos, verifico que a controvérsia acerca da citação 

do acusado já havia sido dirimida nas decisões de fls. 115 e fls. 122, 

sendo certo que à época o acusado possuía advogado constituído nos 

autos, que foi intimado da decisão e contra ela não se insurgiu.

Posteriormente, o advogado constituído renunciou ao mandato, e houve 

tentativa de intimação do acusado para constituir novo causídico, 

direcionada ao último endereço fornecido nos autos, mas restou 

infrutífera, ante a afirmação de que se mudara para a Bolívia.

Desse modo, revendo meu posicionamento, não há que se falar em 

suspensão do processo ou necessidade de citação por edital, pois o réu 

já foi citado e não ofereceu resposta à acusação e nem informou novo 

endereço porque não quis.

Nulidade alguma existe, pois foi nomeado advogado dativo, que supriu a 

falta apresentando a resposta à acusação de fls. 171, inclusive arrolando 

como testemunhas os corréus na ação principal.

Ante o exposto, declaro a revelia do acusado, que se mudou sem informar 

novo endereço ao juízo.

Considerando o longo lapso temporal desde a denúncia, e considerando 

que já foram expedidas cartas precatórias no presente feito, determino 

que a Secretaria certifique acerca do andamento das cartas precatórias, 

juntando-as aos autos caso tenham sido cumpridas.

Determino, também, a intimação das partes para informarem o endereço 

atualizado das testemunhas, para designação de audiência de instrução e 

julgamento ou expedição de cartas precatórias, o que fica desde já 

deferido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53907 Nr: 602-83.2014.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Tinerel, Ivone de Lima Tinerel, 

Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Costa - 

OAB:22.139/B-MT

 Vistos, etc.

Certifique-se o decurso de prazo da parte autora quanto à determinação 

de fls. 96.

Mesmo assim, concedo novo prazo de 30 dias para a parte autora cumprir 

a determinação de fls. 96 e atender às exigências do Município, INTERMAT 

e União às fls. 92, 98/99 e 100, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58454 Nr: 482-69.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria da Silva, José Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Luiza Dias de Souza, Antonio Carlos 

Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Vitor Martins Cunha - 

OAB:14008 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Martins Filho - 

OAB:11.500 MT, João Peron - OAB:3060/MT, JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635

 Vistos, etc.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES e ANDREIA LUZIA DIAS DE 

SOUZA opuseram embargos de declaração contra a sentença de fls. 

84/91, alegando a existência de contradição e erro material.

A parte embargada se manifestou pedindo o não acolhimento dos 

embargos de declaração e a condenação dos embargantes ao pagamento 

de multa por embargos protelatórios.

É o breve relato. DECIDO.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.

Reapreciando a decisão embargada à luz da referida legislação e dos 

argumentos da parte embargante, não vislumbro a existência do vício 

aventado.

Com efeito, a decisão embargada não é contraditória quanto ao ponto 

discutido, pois as premissas maiores e as premissas menores nela 

constantes guardam relação com a conclusão a que chega. Neste ponto, 

cumpre ressaltar que “A contradição que dá ensejo a embargos de 

declaração (inciso I do art. 535 do CPC) é a que se estabelece no âmbito 

interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo 

mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente 

da fundamentação. [...] 5. Recurso especial improvido." (REsp 

665.683/MG, 1ª Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 

10/03/2008).

Em verdade, dos argumentos da parte autora se extrai certa insatisfação 

com a resolução do mérito da causa, e assim a pretensão deve ser 

deduzida pela via recursal adequada.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo na íntegra a decisão embargada.

Indefiro o pedido de condenação do embargante ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé, por não vislumbrar caráter protelatório nos 

embargos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60460 Nr: 212-11.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RR, ARR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O, Eduardo Schnell Nothen Junior - OAB:22662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Considerando o teor da manifestação do Ministério Público, verifico a 

ocorrência da continência entre as duas ações e a ação nº 

1000920-73.2019.811.0077 – Pje desta Vara, e por ser aquela mais 

abrangente, JULGO EXTINTOS OS PROCESSOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Arbitro em favor do(a) advogado(a) dativo(a) Dra. Débora Smerdeck Piotto 

– OAB/MT n. 22.984, honorários advocatícios referentes à atuação em 

ambos os processos, no montante total de 03 (três) URH, equivalente a R$ 

2.785,55, em observância ao disposto no item 18.3 da Tabela XI da 

OAB/MT 2019.

EXPEÇA-SE certidão de crédito para fins de cobrança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61058 Nr: 555-07.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldeir dos Santos da Conceição, Mayke 

Charupá Arroyo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássio Paulo de Almeida 

Júnior - OAB:28032

 Vistos, etc.DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTODesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14/04/2020, às 

14h00min.Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e 

Defesa.Estando o réu preso em unidade prisional desta Comarca, 

requisite-se sua escolta. Caso esteja preso ou resida em outra Comarca, 

expeça-se carta precatória para intimação desta decisão e para seu 

interrogatório.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes 

fora desta Comarca, intimando-se o Ministério Público e a defesa técnica 

de sua expedição (Súmula 273 do STJ e art. 1.363 da CNGC).Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Vistos, etc.NOMEAÇÃO DE 

ADVOGADO DATIVOConsiderando a suspensão das atividades do núcleo 

da Defensoria Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 

779/2017/DPG; e com objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados 

e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e 

celeridade na prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da 

CNGC-TJMT e em observância à lista de advogados interessados 

cadastrados perante o juízo, nomeio o Dr. Cássio Paulo de Almeida Junior, 

OAB/MT nº 28032, telefone (65) 99224-2314, e-mai l 

cassio.paulojr.adv@gmail.com, para a defesa do réu MAYKE CHARUPÁ 

ARROYO e WALDEIR DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61563 Nr: 783-79.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interligação Elétrica do Madeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayra Rinaldi Bento- 

Procuradora do Munícípio - OAB:23.194 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Moreira 

Monteiro - OAB:210.388, raphael roberto peres caropreso - OAB:

 No presente caso, vislumbra-se que a decisão guerreada se encontra 

bem embasada, não havendo que se falar em omissão, pois conforme 

esposado no referido decisum, os embargos à execução apresentados 

pela executada, ora embargada, seguiu acompanhados de garantia do 

juízo, a qual foi devidamente recebida conforme decisão de fls. 29, a qual 

não foi objeto de irresignação da embargante, estando ainda 

suficientemente demonstrados os requisitos necessários à atribuição do 

indigitado efeito suspensivo pela parte interessada, em conformidade com 

o art. 919, §1º do CPC. Diante do exposto, não acolho Embargos de 

Declaração de fls. 32/37. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62839 Nr: 1387-40.2017.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Guimarâes Perego - 

OAB:344797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayra Rinaldi Bento- 

Procuradora do Munícípio - OAB:23.194 MT

 Assim, diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL.Condeno a parte embargante ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios 

que arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas previstas no art. 

85, §3º do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da 

execução.Transitada em julgado, certifique-se o desfecho dos presentes 

embargos nos autos da execução, os quais deverão ser encaminhados 

conclusos para decisão.P.R.I. Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000667-10.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE LINO ALVES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VERSI LINO ALVES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000667-10.2019.8.11.0102. INVENTARIANTE: 

MARCOS ANDRE LINO ALVES INVENTARIADO: MARIA VERSI LINO 

ALVES VISTOS. Compulsando detidamente o feito, verifico que o autor 

pugnou pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, 

alegando hipossuficiência de recursos. No entanto, não há nos autos 

documentos que comprovam a alegada miserabilidade. Diante destes 

fatos, INTIME-SE o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada ou recolher as custas devidas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-32.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000672-32.2019.8.11.0102. AUTOR(A): ROSA DA 

SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS. RECEBO a inicial por estar de acordo com os preceitos legais. 

Inicialmente, DEFIRO o pedido da gratuidade da assistência judiciária. 

Proceda-se a CITAÇÃO do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede 

de contestação, INTIME-SE a parte requerente para se manifestar no 

prazo legal. Em observância às especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-39.2020.8.11.0102
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIVELINO MARTINELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT22627/O-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

Processo: 1000042-39.2020.8.11.0102. VISTOS. ROBERTO RIVELINO 

MARTINELLO ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de 

urgência, em face INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA/MT, ambos qualificados 

nos autos. A parte autora pleiteia os benefícios da justiça gratuita, 

alegando não dispor de recursos para custear as despesas processuais, 

contudo, verifico que não juntou aos autos quaisquer documentos que 

comprovem tal alegação. Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 

do CPC/2015, INTIME-SE A PARTE AUTORA para que, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, comprove os pressupostos da gratuidade de justiça, sob 

pena de indeferimento do benefício, nos termos do artigo 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, sendo facultado à parte, no mesmo prazo, 

proceder ao recolhimento das despesas processuais. Se decorrido tal 

prazo sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela 

parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-02.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO SANDRI OAB - MT0011912S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

Processo: 1000038-02.2020.8.11.0102. VISTOS. ELIANE MARIA BASSO 

ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de 

urgência, em face BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. 

A parte autora pleiteia os benefícios da justiça gratuita, alegando não 

dispor de recursos para custear as despesas processuais, contudo, 

verifico que não juntou aos autos quaisquer documentos que comprovem 

tal alegação. Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 do 

CPC/2015, INTIME-SE A PARTE AUTORA para que, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, comprove os pressupostos da gratuidade de justiça, sob 

pena de indeferimento do benefício, nos termos do artigo 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, sendo facultado à parte, no mesmo prazo, 

proceder ao recolhimento das despesas processuais. Se decorrido tal 

prazo sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela 

parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-57.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI BENETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO SCARAVAGLIONI OAB - RS22910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO DO SUL (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000832-57.2019.8.11.0102. VISTOS. GILVANI 

BENETTI ajuizou a presente ação cível, com pedido de tutela de urgência, 

em face “Novos Proprietários”, DETRAN/MT e ESTADO DE MATO 

GROSSO, qualificados nos autos. A parte autora pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, alegando não dispor de recursos para custear as 

despesas processuais, contudo, verifico que não juntou aos autos 

documentos que comprovem tal alegação. Isso porque, em que pese o 

holerite juntado em id 27662660, referente à folha do mês de setembro de 

2019, a empresa empregadora está em nome do próprio autor, qual seja, 

“GILVANII BENETTI – ME”, tendo como funcionário o autor, portanto, 

necessária a juntada de outros documentos que demonstrem a alegada 

hipossuficiência do autor a ensejar a pleiteada justiça gratuita. Assim, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita, devendo o autor recolher as custas 

devidas no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Vera/MT, 

7 de janeiro de 2020. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-97.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA APARECIDA CORREIA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000603-97.2019.8.11.0102. AUTOR(A): EDILEUSA 

APARECIDA CORREIA DOS REIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar a hipossuficiência alegada (holerite; declaração de imposto de 

renda; extrato bancário, certidão negativa de bens móveis e imóveis), ou 

recolher ad custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000103-94.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ROGER LUDTKE (REQUERENTE)

MATHEUS MORESCO LUDTKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANDRO AUGUSTO BIER OAB - PR21852 (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN GUENTHER OAB - PR31517 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVALE IMOBILIARIA VALE DO PIQUIRI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOCIR JOAO RODIO OAB - PR16127 (ADVOGADO(A))

SILVANA BERTICELLI RODIO OAB - PR47534 (ADVOGADO(A))

NEUDI ELOI RODIO OAB - 333.983.059-20 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

EDIO ZOZ (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo n. 

1000103-94.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERIDO: SILVANA 

BERTICELLI RODIO - PR47534, LEOCIR JOAO RODIO - PR16127, para no 

prazo de 05 providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, para fins 

de Intimação através de Mandado da Testemunha arrolada, devendo 

posteriormente o causídico proceder a juntada nos autos de cópia da guia 

e comprovante de pagamento. VERA, 12 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000759-85.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LCMIL LAMINADOS E CONPENSADOS MISTURINI LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIZ MISTURINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000759-85.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

citação, por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, 

devendo proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento. VERA, 23 de fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119365 Nr: 2607-95.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, HAVNNER WILSON 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a parte denunciada ser 

assistida pela Defensoria Pública, bem como o agendamento da audiencia 

instrutória para o dia 12/03/2020, às 15h30min e, tendo em vista a 

informação das férias do Defensor Público lotado nesta Comarca (Oficio 

096/2020 - 3ª DP CRIMSinop) , bem como, com fundamento no artigo 1º da 

Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de 

advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente para 

nomear o advogado Dr. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE 

OAB/MT 23089/O, para atuar como causídico da parte supramencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126095 Nr: 2753-05.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, HAVNNER WILSON 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a parte denunciada ser 

assistida pela Defensoria Pública, bem como o agendamento da audiencia 

instrutória para o dia 12/03/2020, às 15h30min e, tendo em vista a 

informação das férias do Defensor Público lotado nesta Comarca (Oficio 

096/2020 - 3ª DP CRIMSinop) , bem como, com fundamento no artigo 1º da 

Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de 

advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente para 

nomear o advogado Dr. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE 

OAB/MT 23089/O, para atuar como causídico da parte supramencionada 

somente para o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126099 Nr: 2757-42.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, HAVNNER WILSON 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a parte denunciada ser 

assistida pela Defensoria Pública, bem como o agendamento da audiencia 

instrutória para o dia 12/03/2020, às 14h00min e, tendo em vista a 

informação das férias do Defensor Público lotado nesta Comarca (Oficio 

096/2020 - 3ª DP CRIMSinop) , bem como, com fundamento no artigo 1º da 

Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de 

advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente para 

nomear o advogado Dr. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE 

OAB/MT 23089/O, para atuar como causídico da parte supramencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127255 Nr: 166-73.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, HAVNNER WILSON 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a parte denunciada ser 

assistida pela Defensoria Pública, bem como o agendamento da audiencia 

instrutória para o dia 12/03/2020, às 16h30min e, tendo em vista a 

informação das férias do Defensor Público lotado nesta Comarca (Oficio 

096/2020 - 3ª DP CRIMSinop) , bem como, com fundamento no artigo 1º da 

Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de 

advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente para 

nomear o advogado Dr. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE 

OAB/MT 23089/O, para atuar como causídico da parte supramencionada 

somente para o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65322 Nr: 884-27.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS WITECK BORGES, 

VALTER ROSSARI, OLAVO JOSE BORGES, GANE MARIA ROSSARI, 

KATIUSCIA DOS REIS FRUET BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:OAB/PR 65716, PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERAVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:OAB/MT 8.593, JONAS J .F. BERNARDES - 

OAB:MT 8247-B, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 INTIMAR as partes requeridas Valter Rossari e Gane Maria Rossari, na 

pessoa de seu advogado Juliano Tramontina, OAB nº 4728-B/MT para 

CIÊNCIA acerca da decisão fls. 480/481.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126100 Nr: 2758-27.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CARLOS BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 Intimar o (a) Advogado (a) de Defesa, para que se manifeste quanto a 

Carta Precatória juntada à ref. 89, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-75.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000016-75.2019.8.11.0102. AUTOR(A): IZABEL 

GONCALVES DE ARAUJO RÉU: INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA visando a concessão de benefício previdenciário, com 

pedido de tutela provisória de urgência, proposta por IZABEL 

GONCALVES DE ARAUJO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. É o breve relatório. Decido. RECEBO a inicial por estar de 

acordo com os preceitos legais. Inicialmente, DEFIRO o pedido da 

gratuidade da assistência judiciária. Sabe-se que para a concessão de 

tutela provisória de urgência é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil prevê: Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303, também do novo Código, segundo o qual: Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte autora 

requer o benefício previdenciário de salário maternidade como segurada 

especial rural, uma vez que alega laborar em lides campesinas. No 

entanto, para comprovação efetiva da atividade rural, necessária a 

produção de provas, consistente na audiência para oitiva de testemunha, 

que corrobore aos documentos aportados aos autos. Outrossim, 

necessário que a demanda passe pelo crivo do contraditório antes de 

qualquer decisão sumária, uma vez que a autarquia previdenciária poderá 

carrear aos autos documentos que ilidem a pretensão autoral. Assim 

sendo, em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, não 

vislumbro a probabilidade do direito alegado, não existe prova inequívoca 

nem verossimilhança das alegações autorais, uma vez que não trouxe 

junto da inicial, elementos suficientes a comprovarem o atendimento aos 

requisitos legais trazidos pela lei previdenciária. Além disso, a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em consonância com o 

que estabelece o §3º, art. 300, do Código de Processo Civil. Desta feita, o 

pleito somente poderá ser mais bem analisado passando pelo crivo do 

contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito de antecipação de tutela. 

Proceda-se a CITAÇÃO do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede 

de contestação, INTIME-SE a parte requerente para se manifestar no 

prazo legal. Em observância às especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Vera/MT, 29 de outubro de 2019. JORGE HASSIB IBRAHIM 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000663-70.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SILVESTRE DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000663-70.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: CARLA 

CRISTINA MAYER EXECUTADO: EDVALDO SILVESTRE DE SOUSA 

VISTOS. Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar a hipossuficiência alegada. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-05.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FERNANDO TURATTO (AUTOR(A))

MONICA MORAES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000441-05.2019.8.11.0102. AUTOR(A): MONICA 

MORAES NUNES, JOILSON FERNANDO TURATTO RÉU: MUNICIPIO DE 

VERA VISTOS. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Outrossim, DEFIRO o pedido de concessão da 

assistência judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e seguintes do 

Código de Processo Civil, PROMOVA-SE o necessário para realização da 

audiência conciliatória, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida e INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus respectivos advogados. Ao ser citada, a parte ré 

deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Após a realização da audiência, se não 

houver acordo, REMETAM-SE os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte requerida, ABRA-SE vista à parte autora para deliberação em 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-97.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA APARECIDA CORREIA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000603-97.2019.8.11.0102. AUTOR(A): EDILEUSA 

APARECIDA CORREIA DOS REIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar a hipossuficiência alegada (holerite; declaração de imposto de 

renda; extrato bancário, certidão negativa de bens móveis e imóveis), ou 

recolher ad custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000604-82.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000604-82.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

ANDRESON ALVES DA SILVA VISTOS. RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Outrossim, DEFIRO o pedido de 

concessão da assistência judiciária gratuita. CITEM-SE eventuais 

interessados por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE o 

Ministério Público para apresentar manifestação. Após, CERTIFIQUE-SE e 

RETORNEM conclusos para designação de audiência instrutória. 
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Tapurah/MT, 05 de dezembro de 

2019. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-89.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CARDOSO TELES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR EUGENIO KAVALEK (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000610-89.2019.8.11.0102. AUTOR(A): ELZA 

CARDOSO TELES RÉU: ADAIR EUGENIO KAVALEK VISTOS. RECEBO a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Outrossim, 

DEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Nos 

moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, PROMOVA-SE 

o necessário para realização da audiência conciliatória, atentando-se o 

Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código 

de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida e INTIMEM-SE as partes para 

que compareçam à audiência, acompanhadas de seus respectivos 

advogados. Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei. Após a realização da audiência, se não houver acordo, REMETAM-SE 

os autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte 

requerida, ABRA-SE vista à parte autora para deliberação em 15 (quinze) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000220-22.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. D. O. S. (AUTOR(A))

KATIA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000220-22.2019.8.11.0102. AUTOR(A): KATIA 

MARIA DE OLIVEIRA, VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA RÉU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial 

por estar de acordo com os preceitos legais. DEFIRO o pedido de 

concessão da assistência judiciária gratuita. Proceda-se a CITAÇÃO do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências legais. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, INTIME-SE a 

parte requerente para se manifestar, no prazo legal. Em observância às 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-34.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ERNILDA NAFIN HOFFMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000646-34.2019.8.11.0102. AUTOR(A): ERNILDA 

NAFIN HOFFMANN RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial por estar de acordo com os preceitos 

legais. DEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. 

Proceda-se a CITAÇÃO do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede 

de contestação, INTIME-SE a parte requerente para se manifestar, no 

prazo legal. Em observância às especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000309-45.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO SANDRI OAB - MT0011912S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS AMORIM (REU)

LAIDIO BALDUINO DE AMORIM (REU)

AMERICO GOMES (REU)

COLONIZADORA SINOP S A (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo nº 1000309-45.2019.8.11.0102 Vistos. Inicialmente, 

verifico que a parte autora atribuiu à ação, o valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais). Conforme é cediço, o valor da causa deve 

corresponder ao conteúdo econômico que se pretende auferir, no caso, o 

valor do imóvel que pretende requestar. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVEITO 

ECONÔMICO – IMÓVEL RURAL – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - CONDIÇÕES 

DE ACESSO - CRITÉRIO DO HOMEM MÉDIO – VALOR ATRIBUÍDO À 

CAUSA CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO- 

RECURSO DESPROVIDO. Por ausência de expressa disposição do CPC 

acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a 

jurisprudência desta Corte e do STJ tem entendido que ele deve 

corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Não atua com 

discricionariedade o magistrado que, ao decidir incidente de impugnação 

ao valor da causa, considera a localização da área e utiliza do critério do 

homem médio, fixando valor ponderável e justo. O valor da causa deve 

expressar o benefício econômico pretendido pela parte, que está em 

descompasso com o valor atribuído à causa. (Ap 25637/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). Há nos 

autos, informação de que, no ano de 2010, a área valia, aproximadamente, 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem abaixo do que foi atribuído pelo 

autor. Ante o exposto, DETERMINO a intimação do embargante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a emenda à inicial, ajustando o 

valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico a ser 

obtido, qual seja, o valor do imóvel discutido nos autos, devendo, inclusive, 

proceder o recolhimento do valor remanescente das custas processuais. 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e VOLVAM-ME os autos conclusos. 

INITME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-60.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000599-60.2019.8.11.0102. AUTOR(A): MARIA 

HELENA CAMILO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial por estar de acordo com os preceitos 

legais. DEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. 

Proceda-se a CITAÇÃO do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede 

de contestação, INTIME-SE a parte requerente para se manifestar, no 

prazo legal. Em observância às especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000700-97.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ZILA FERREIRA ABRAAO PELUSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000700-97.2019.8.11.0102. AUTOR(A): ZILA 

FERREIRA ABRAAO PELUSSO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. É firme na jurisprudência o entendimento de 

que “A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio depende 

da comprovação de sua hipossuficiência, pelo inventariante” [TJ-SP - 

EMBDECCV: 20048146020198260000, Rel. Carlos Alberto Lopes, 18ª 

Câmara de Direito Privado, DJ 09/04/2019]. Nesse ponto, ressalto que, 

consoante decidiu o e. TJMT, no AI 1003856-79.2017.8.11.0000, “O 

benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros 

necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no 

conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para 

sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde 

morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para 

estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Mas, evidentemente, não é este o caso do 

Agravante”. Acrescente-se, ainda, que “revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa”. Desse modo, nos termos do artigo 99, 

§ 2º, do CPC, INTIME-SE a parte autora para que comprove, no prazo de 

15 (quinze) dias, os pressupostos legais da justiça gratuita, juntando aos 

autos os seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas 

declarações de Imposto de Renda, Certidões do Detran e Registro de 

Imóveis da Comarca, Carteira de Trabalho, holerite, extrato bancário, a fim 

de que se possa analisar, em profundidade, se faz jus ao benefícios 

pleiteado. Fica facultado à parte o recolhimento das custas no mesmo 

prazo acima estabelecido. Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, 

RETORNEM conclusos. INTIME-SE. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000714-81.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE COELHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000714-81.2019.8.11.0102. REQUERENTE: MARIA 

JOSE COELHO SOUZA Vistos. RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. DEFIRO o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. CITEM-SE eventuais interessados, via edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos 

termos dos artigos 231 e 232, IV, ambos do Código de Processo Civil. 

OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal para que informe possível ativo 

financeiro bloqueado em nome de VANESSA DOS SANTOS, CPF nº 

056.315.581-73. Com a vinda das informações, ABRA-SE vistas dos autos 

ao representante do Ministério Público. Após, RETORNEM os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000621-21.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS BENASSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000621-21.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: CAIADO 

PNEUS LTDA EXECUTADO: JOAO CARLOS BENASSI Vistos. RECEBO a 

inicial, por estar de acordo com os ditames legais. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando o que aduz 

o art. 827, §1º, do CPC. Não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça DEVERÁ proceder imediatamente à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimar, na mesma oportunidade, a parte executada. A penhora 

recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros 

forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo à parte exequente. Não encontrando a parte executada, 

arrestar-se-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se a parte exequente requerer, 

EXPEÇA-SE certidão para fins de averbação (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-16.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI ANDRE SIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000589-16.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A EXECUTADO: SIDINEI ANDRE SIMA Vistos. RECEBO a 

inicial, por estar de acordo com os ditames legais. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando o que aduz 

o art. 827, §1º, do CPC. Não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça DEVERÁ proceder imediatamente à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimar, na mesma oportunidade, a parte executada. A penhora 

recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros 

forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo à parte exequente. Não encontrando a parte executada, 

arrestar-se-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se a parte exequente requerer, 
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EXPEÇA-SE certidão para fins de averbação (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000510-37.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE IVINHEMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PIERETTI MARTINS DO AMARAL MARQUES OAB - MS10208 

(ADVOGADO(A))

MARIEL SASADA RONCHESEL OAB - MS19355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CATARINO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000510-37.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

MUNICIPIO DE IVINHEMA REQUERIDO: JOSÉ CATARINO DE FREITAS 

VISTOS. Considerando que, em 14/11/2019, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos autos do mandado de segurança 

1000783-02.2017.8.11.0000, proferiu decisão no sentido de que o valor do 

VIPAE – verba indenizatória para atividade externa dos oficiais de justiça – 

abrange todos os feitos inerentes à fazenda pública, inclusive em sede de 

execução fiscal, o feito deverá prosseguir seu regular processamento 

sem o recolhimento de diligência em favor do Oficial de Justiça. Nesse 

sentido, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA – CUSTEIO DE DESPESAS 

ORIUNDAS DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS INERENTES À FAZENDA 

PÚBLICA POR MEIO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA ATIVIDADE 

EXTERNA – VIPAE – DESTINAÇÃO DA VERBA PARA CUMPRIMENTO DE 

MANDADOS ORIUNDOS DA JUSTIÇA GRATUITA, DE MODO QUE NÃO 

SERIA RAZOÁVEL ISENTAR O ESTADO/FAZENDA DE PAGAR AS 

DILIGÊNCIAS; (...) AUMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VIPAE EM 

76,45% – INCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS INERENTES AOS ATOS 

RELATIVOS À FAZENDA PÚBLICA – RECEBIMENTO POR MEIO DA VIPAE – 

(...)CUSTEIO DAS DILIGÊNCIAS – EXECUÇÃO FISCAL – ADIANTAMENTO 

DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - SÚMULA 

190 DO STJ E JULGAMENTO DO RESP Nº 1144687/RS – VALOR DO 

VIPAE – ABRANGÊNCIA DE TODOS OS FEITOS INERENTES À FAZENDA 

PÚBLICA – PONDERAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA - 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CATEGORIA NÃO RECONHECIDO – 

SEGURANÇA DENEGADA. No Estado de Mato Grosso, este e. Tribunal 

aumentou a verba indenizatória do VIPAE em 76,45% por meio das Leis nº 

10.138/2014, 10.334/2015 e Lei nº 10.698/2018] para incluir as diligências 

inerentes aos atos relativos à Fazenda Pública. Em outras palavras, “os 

Oficiais de Justiça não deixaram de receber pelo cumprimento dos 

mandados da Fazenda Pública, mas recebem por meio da VIPAE ” 

(Marcelo Ferra de Carvalho, procurador de Justiça). O c. STJ, ao apreciar 

a matéria em sede de suspensão de segurança , considerou que a 

determinação de pagamento de diligências pela Fazenda Pública 

configuraria pagamento em duplicidade, sopesado o aumento do valor da 

gratificação instituída pela Lei n.º 10.334/2015. (AgInt na Suspensão de 

Segurança nº 2.899/MT). (...) O VIPAE , atualmente no valor de R$4.600,00 

(quatro mil e seiscentos reais), abrange todos os feitos inerentes à 

Fazenda Pública, inclusive em sede de execução fiscal. (TJMT - N.U 

1000783-02.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS 

MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 

27/11/2019) (grifei). Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento da 

presente, sem o recolhimento das diligências. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000811-81.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE JESUS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000811-81.2019.8.11.0102. AUTOR(A): CONCEICAO 

DE JESUS BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. RECEBO a inicial por estar de acordo com os preceitos legais. 

Inicialmente, DEFIRO o pedido da gratuidade da assistência judiciária. 

Sabe-se que para a concessão de tutela provisória de urgência é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do 

autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, 

conforme preceitua o caput do artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê: Art. 300 A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303, também do novo Código, segundo o qual: Art. 303. Nos casos em que 

a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Assim, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso dos autos, a parte autora alega que estava em gozo de benefício 

previdenciário em razão de sua incapacidade, no entanto, a autarquia 

previdenciária cessou o benefício. Todavia, para a concessão de medida 

de urgência de concessão do benefício por incapacidade, necessário 

estar cabalmente comprovada a probabilidade do direito autoral, 

consistente na incapacidade do agente, o que somente será demonstrada 

através de perícia judicial, laudo este que ainda não foi produzido, 

inviabilizando, portanto, a concessão do benefício. Além disso, a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em consonância com o 

que estabelece o §3º, art. 300, do Código de Processo Civil. Desta feita, o 

pleito somente poderá ser mais bem analisado passando pelo crivo do 

contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito de antecipação de tutela. 

Proceda-se a CITAÇÃO do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede 

de contestação, INTIME-SE a parte requerente para se manifestar no 

prazo legal. Em observância às especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000104-16.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DESTEFANI TAUBE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000031-44.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: VALMIR ROSONI, 

VALMIR ROSONI VISTOS. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em face de LUCIANO 

DESTEFANI TAUBE, qualificados nos autos. No id. nº 19108130, a parte 

autora requereu a extinção da demanda. É o relatório necessário. DECIDO. 

Diante do pedido de formulado no id. nº 19108130, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação e, em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito. Custas pela parte autora, nos termos do artigo 90, do CPC. Deixo 
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de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

triangularização processual. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-09.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000001-09.2019.8.11.0102. REQUERENTE: BANCO 

FINASA BMC S.A. REQUERIDO: JOSE BATISTA VISTOS. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs a presente ação de busca e 

apreensão com pedido liminar em desfavor de JOSE BATISTA, com base 

no Decreto-Lei nº 911/69. Narra a inicial que o requerido realizou junto à 

requerente contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária 

do bem móvel: “"VEÍCULO MARCA FORD, MODELO KA CLASS 1.0 8V 2P 

FLEX, CHASSI 9BFZK53A99B091182, PLACA KAS0542, RENAVAM 

126212511, COR PRATA, ANO 09/10, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL”. 

Afirma que a parte requerida não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas e, que, embora tenha sido 

devidamente notificada para proceder o pagamento, manteve-se em mora. 

Com a petição inicial, vieram cópia do contrato de alienação fiduciária, 

instrumento de notificação do débito, dentre outros documentos. A parte 

autora requereu a desistência da ação. Decido. Diante do pedido de 

formulado às fls. 76, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito. Custas pelo autor. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-49.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI VASCONCELOS DA SILVA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000548-49.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 25/09/2019 Hora: 09:00 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 9 de agosto de 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CANARANA 

EDITAL Nº  008/2020-DF 

O DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 

DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICA, PARA CIÊNCIA DOS 

INTERESSADOS, O DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DE 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE CONCILIADOR DO EDITAL 

Nº 004/2020-DF, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: 

1. DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO PARA

CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR:

Número de Inscrição Nome PCD* Negro 

1 Adriel de Campos Sikeira NÃO NÃO 

2 Alessandro Roberto Rodrigues de Freitas NÃO NÃO 

3 Ana Caroline Ferreira Brito NÃO NÃO 

4 Ana Paula Weber NÃO NÃO 

5 Bárbara Ingrid Grigolette NÃO NÃO 

6 Bianca Schmidt Schemberg NÃO NÃO 

7 Cátia Simone Branco Andreatta NÃO NÃO 

8 Dângella Alves Moreira NÃO NÃO 

9 Eurielly Alves Dias NÃO NÃO 

10 Halek Trindade de Freitas NÃO NÃO 

11 Hraliellen Broch de Souza NÃO NÃO 

12 Indyara Winter Cavalcante Varjão NÃO NÃO 

13 Izabela Alves Rodrigues NÃO NÃO 

14 Izadora Rezende Alves NÃO NÃO 

15 Jadarlene Vanessa Machado da Silva NÃO NÃO 

16 Kalinka Patrícia Silva Marçal NÃO NÃO 

17 Karolliny Garcia Souza Larentis NÃO NÃO 

18 Larissa Helena Negrão NÃO NÃO 

19 Letícia Gomes Araújo NÃO NÃO 

20 Liele Santini NÃO NÃO 

21 Luciano Araújo Jatobá da Silva NÃO NÃO 

22 Ludimila da Silva Sacramento NÃO NÃO 

23 Luis Fernando da Silva Carneiro NÃO NÃO 

24 Luiz Fernando Rocha Renz NÃO NÃO 

25 Marcella Andressa Mignoli de Almeida NÃO NÃO 

26 Maria Karolina Gonçalves da Silva NÃO NÃO 

27 Monária de Albuquerque Oliveira Queiroz NÃO NÃO 

28 Mozar Dias Marques Neto NÃO NÃO 

29 Paulo Afonso de Souza NÃO NÃO 

30 Paulo Alessandro de Freitas NÃO NÃO 

31 Thayanne Justina de Jesus NÃO NÃO 

32 Vitória Fernanda Freitas de Oliveira NÃO NÃO 

* Pessoa com deficiência.

2. DA DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

2.1 A prova será aplicada na Escola Estadual Paulo Freire, situada à Rua Santa Rosa, nº 604,

bairro Nova Canarana, Canarana-MT, CEP 78640-000, no dia 28 de março de 2020, com 

inicio às 07h (MT) e término as 11h (MT).  
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3. DOS RECURSOS

3.1 Eventuais recursos quanto ao indeferimento das inscrições deverão ser realizados por escrito, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do presente Edital, direcionado à 

Diretoria do Foro da Comarca de Canarana protocolados no Fórum local ou encaminhados no 

e-mail: canarana.distribuidor@tjmt.jus.br, utilizando-se o formulário no anexo I deste. E para

que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital.

Canarana-MT, 12 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal. 

Disponibilizado - 13/03/2020 Diário de Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10695 Caderno de Anexos Página 3 de 4



ANEXO I 

 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS QUANTO AS 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

 

Instruções:  

1- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

2- Os recursos deverão ser interpostos somente por meio do endereço eletrônico: 

canarana.distribuidor@tjmt.jus.br. 

 

Preencher os campos abaixo: 

 

NOME: ____________________________________ 

CPF: _____________________________________ 

RG: ______________________________________ 

TELEFONE: ________________________________ 

E-MAIL: __________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA (Indicar o objeto do recurso e apresentar os argumentos de maneira lógica e 

consistente): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________. 

  

Canarana-MT, ____ de _______________ de 2020. 

 

Assinatura do Candidato 
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